3.1. Mecanismes de participació ciutadana
Els mecanismes de participació ciutadana tenen la funció d’orientar, d’assessorar, d’exercir la
consulta i articular propostes amb la participació de diferents agents locals, per tal de millorar
la participació i la qualitat de vida dels diferents sectors de població i així promoure una ciutat
activa i solidària. Comptem amb Consells assessors, els Plenaris i les Taules territorials.

Consells assessors
A la nostra regidoria comptem amb el Consell municipal de la Gent gran i el Consell municipal
de persones amb discapacitat.


El Consell municipal de la Gent Gran és l’òrgan permanent de participació de tota la
ciutadania en aquells àmbits d’activitat pública municipal que puguin afectar les
persones grans de Lleida. El formen 45 representants.



El Consell municipal de persones amb discapacitats de la ciutat de Lleida és l’òrgan
permanent de participació de la ciutadania en aquells àmbits d’activitat pública
municipal que puguin afectar les persones amb discapacitats físiques, psíquiques,
sensorials i/o derivades de malaltia mental discapacitat i totes les persones que els
siguin properes. El formen 44 membres.



Consell de Benestar i Acció social de Lleida. Creat l’any 2012, és una oportunitat de
legitimar i reordenar alguns dels espais de participació existents, i a l’hora obrir noves
vies de generació de sinèrgies amb una plataforma estratègica en l’àmbit de l’acció
social a la ciutat de Lleida. La seva creació respon a la voluntat d’aprofundir i avançar
en aquesta línia de treball, i dóna resposta a la legislació vigent en matèria de serveis
socials, que assigna als ens locals competents en matèria de serveis socials l’obligació
de crear un consell que permeti una mirada plural a una realitat social cada vegada
més complexa. El Consell de Benestar i Acció Social de Lleida és un òrgan col·legiat de
participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en
matèria de serveis socials al nostre municipi. Està integrat per 93 institucions, entitats i
col·legis professionals.
Són grups de treball permanents del Consell de Benestar i Acció Social:
-

Consell Municipal de les Persones amb Discapacitats.

-

Consell Municipal de la Gent Gran.

-

Consell Municipal de la Dona.

-

Consell Assessor de la Infància i l’Adolescència.

-

Consell Escolar Municipal.

-

Consell Mixt de Cooperació.

-

Consell de la Formació Professional i la Ocupació de Lleida.

-

Consell Assessor Municipal de l’Esport.

Taules territorials d’infància i adolescència
Les Taules Territorials d'Infància i Adolescència són òrgans consultius que tenen l'objectiu de
coordinar, impulsar i promoure les polítiques d'infància dins de
cada territori. Aquests òrgans de participació permeten una
actuació des de l'entorn més proper al medi social de l'infant o
adolescent, per implementar, des de la perspectiva del treball en

Existeixen 9 taules
distribuïdes pels
diferents barris de la
ciutat.

xarxa i la coordinació, polítiques de prevenció, detecció i protecció dels infants i adolescents.
S’han constituït 9 taules distribuïdes pels diferents barris de la ciutat i que ja han adquirit un
funcionament ordinari de trobades trimestrals que preveuen l’intercanvi d’informació i
d’experiències, així com la realització d’accions conjuntes segons necessitat i interès de cada
barri.

Xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats bàsiques
Des de l’Ajuntament de Lleida, fruit del Pla Local d’Inclusió Social i de l’actual situació de crisis
econòmica, l’any 2009 es creà la Xarxa d’Entitats Socials d’Atenció a les necessitats Bàsiques,
formada per institucions i entitats de Lleida que treballen amb persones amb risc de
vulnerabilitat social, per donar resposta a l’actual situació de crisi econòmica i per afavorir les
sinèrgies locals i la planificació d’accions comunes que produeixin millora en la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes de Lleida, s’estructura en tres comissions operatives:

-

Comissió d’aliments: té per objectiu conèixer les necessitats reals de la població de
Lleida en relació a la cobertura de necessitat d’aliments i realitzar previsions
organitzatives i de provisió de recursos.

-

Comissió de base de dades compartida: mitjançant una web compartida entre les
entitats de la xarxa, es segueix l’ objectiu de millorar l’eficàcia i eficiència en l’atenció
a les necessitats bàsiques de la població, a partir de la possibilitat de poder conèixer
els serveis que ja gaudeixen les persones demandants, i optimitzant la gestió dels
recursos disponibles i la cobertura de la població.

-

Comissió d’atenció i acollida als temporers durant la campanya fruitera: Coordina el
projecte d’atenció a les necessitats bàsiques dels/de les temporers/es que arriben a
Lleida cercant feina.

3. 2. Xarxes professionals
Les xarxes professionals pretenen millorar els processos i les intervencions i aprofitar sinèrgies
en els diferents àmbits en què actuen les entitats i institucions.
La Regidoria de Benestar Social i Ocupació participa tant en xarxes d’abast local com
supramunicipal.

Xarxes de treball local
Comissió de treball per la salut mental
Aquesta comissió formada per diferents representants de la Federació de Municipis de
Catalunya té l’objectiu d’establir els mecanismes de derivació, coordinació i/o intervenció
conjunta en aquelles situacions en les que conflueixen la malaltia mental amb vulnerabilitat
social de les persones o els seus nuclis de convivència, per tal de millorar la seva qualitat de
vida i disminuir el risc d’exclusió social.
Comissió sobre el Treball Sexual
Aquesta comissió interdepartamental realitza el seguiment de les actuacions del Pla integral
sobre el treball sexual. La valoració que es realitza del mateix és molt positiva ja que està
permetent un accés de les dones envers els serveis que afavoreix la seva inserció sociolaboral i
la informació sobre alternatives a l’exercici del treball sexual.
Principalment s’ha avançat en la millora de l’accessibilitat als serveis i programes de la ciutat
(laborals, d’acollida, d’informació legal i sociosanitària, ...), en l’abordatge grupal de les
necessitats de les treballadores del sexe, la creació d’un punt d’informació únic en una entitat
especialitzada de la ciutat i el disseny d’estratègies de sensibilització, entre altres.

Equip de treball d’ entitats del tercer sector que treballen amb col·lectius en risc social
Té la missió de liderar la innovació i la promoció de la formació professional per millorar
l’ocupació de les empreses i les persones. D’aquesta manera, els col·lectius que es troben en
risc d’exclusió social poden rebre una formació ocupacional que permeti la seva integració a la
societat a través de la inserció laboral.
És un espai real de participació, de coordinació i d’intercanvi d’experiències on poden confluir
persones de diferents entitats amb idees i experiències comunes envers les entitats del tercer
sector de la ciutat de Lleida.
Xarxa de centres oberts i Ciberaules
La Xarxa de Centres Oberts i Ciberaules de Lleida, treballa amb els responsables de cada un
dels centres oberts i Ciberaules de la ciutat, 7 centres oberts i 2 Ciberaules en total, amb la
intenció d’establir unes línies de treball comunes per millorar la intervenció, intercanviar
recursos, experiències i iniciatives.
Xarxa Lleida Lleure
Òrgan de participació dels diferents serveis de lleure de la ciutat que té com a finalitat obrir
una via de diàleg permanent i oferir un espai d’intercanvi d’experiències i de formació en
l’educació del lleure infantil i juvenil.
Aquest òrgan depèn de l’Institut Municipal Educació i la Regidoria de Benestar Social i
Ocupació hi col·labora.
Actualment la Xarxa està integrada per 20 entitats/serveis de les quals 12 participen de forma
activa en les reunions i comissions de treball.

Xarxes supramunicipals
Lleida participa en diferents xarxes de caire supramunicipal amb diferents objectius comuns:
-

facilitar la interconnexió i la informació entre diferents punts de la xarxa.

-

mapificar els recursos disponibles.

-

dissenyar i crear eines de gestió comunes i sistemes d’informació que permetin la
descripció i anàlisi comparatiu.

-

donar una major rellevància a l’abordatge de diferents situacions.

-

homogeneïtzar model d’intervenció.

En concret aquestes xarxes són:

a) Xarxes en col·laboració amb el Departament de Salut: disminució de danys en el consum de
drogues, educació, prevenció i promoció de la salut, dogues i societat, Govern territorial de
Salut...
b) Xarxes en col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família: Plans Locals
d’Inclusió de Catalunya, Exclusió Social, Infància en risc .
c) Xarxes en col·laboració amb el Departament d’Educació: Hàbits saludables, absentisme
escolar...
d) Altres xarxes: Xarxa Sida i Món Local; Xarxa Perifèrics per la promoció de la salut i la
prevenció en l’àmbit de les drogues; Observatori internacional de persones amb discapacitats,
cercles de comparació en Serveis Socials...

La Regidoria de Benestar Social i Ocupació també forma part de la Federació Catalana de
Municipis i col·labora estretament amb la Diputació de Barcelona en la creació de materials de
treball de diversa índole.

