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Responsabilitat social a Lleida

•Creació d’un grup mixt per vetllar pel Pla Municipal de RSC
i de respecte a les persones, a la societat
i al medi ambient, a més d’incorporar,
de manera progressiva, clàusules socials i mediambientals en els processos
de contractació municipals. El nou pla
s’estructura en tres eixos transversals:
social, econòmic i mediambiental.

Constitució del Grup Mixt de Responsabilitat Social de la Paeria. © H. Sirvent

Lleida consolida el seu compromís amb
la responsabilitat social corporativa
(RSC) promovent les bones pràctiques
en matèria de responsabilitat social a la
Paeria, el tercer sector, els sindicats, el
món empresarial i el conjunt de la societat lleidatana, amb la creació del Pla Municipal de Responsabilitat Social, pioner

a l’Estat, i la constitució d’un grup mixt
de treball que vetlli pel compliment
d’aquets nou pla.
El Pla Municipal de Responsabilitat
Social de la Paeria vol definir les línies de
gestió en temes de responsabilitat social que garanteixen uns principis ètics

Format per 38 entitats
El Grup Mixt de Responsabilitat Social,
format per 38 entitats del tercer sector,
treballadors de la Paeria, sindicats i el
sector empresarial, vetllarà pel correcte
desenvolupament del pla municipal. El
nou pla també preveu l’elaboració de la
“Guia de Contractació Responsable de
la Paeria”, que inclourà la redacció de
models de clàusules socials i ambientals
per a la inclusió en els diferents contractes municipals i per a la incorporació sistemàtica de criteris socials i ambientals
en les licitacions públiques. A més, potenciarà la reserva social, és a dir, la contractació de determinades prestacions
amb empreses d’inserció sociolaboral i
centres especials de treball. •••
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Tallers i xerrades sobre salut familiar
•Adreçades a les famílies del barri del Centre Històric
La Taula Territorial d’Infància i Adolescència del Barri del Centre Històric, que
impulsa la Paeria, ha organitzat una
sèrie de tallers i xerrades sobre la promoció de la salut familiar adreçades a
les famílies del barri. La iniciativa té el
conscens i la implicació de les entitats i
les institucions que configuren la taula,

El cicle de conferències es
desenvoluparà el 2 i el 24
de març, el 20 d’abril i es
tancarà el 4 de maig

La iniciativa té el conscens i la implicació de les entitats i les institucions del barri. © Paeria
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ja que dóna l’oportunitat de compartir interessos i inquietuds amb tots els
agents socials i professionals del barri
vinculats amb el món de la infància.
El cicle consta de set xerrades, que
es fan a l’escola Cervantes-edifici el Canyeret, a partir de les 10 h. Les pròximes
conferències són el 2 de març, “Violència
de gènere”, a càrrec del Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat;
el 24 de març, “Com em sento i com
m’expresso”, a càrrec de Associació Lika;
el 20 d’abril, “Estereotips, és veritat el
que penso dels altres?”, a càrrec de la
Regidoria de Drets Civils i Cooperació, i
el 4 de maig, “Diferents cultures del barri”, a càrrec de la Regidoria de Drets Civils i Cooperació.
La Regidoria de Benestar Social de
l’Ajuntament de Lleida posa en valor la
implicació de les Taules en la realització
de propostes i iniciatives que donin cohesió a les entitats que treballen en un
mateix marc territorial. •••

