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L a regidoria d’Urbanisme de qualsevol ajuntament 
s’ocupa de totes aquelles variables que incideixen en 
l’equilibri i la qualitat de vida dels municipis i dels seus 

habitants. Una bona qualitat de vida és disposar d’uns bons 
serveis bàsics, urbans, un bon transport públic, etc., i en gran 
mesura que la relació del ciutadà amb l’administració sigui 
amable, fàcil i, sobretot, ràpida i àgil. L’àrea d’Urbanisme de la 
Paeria treballa per estar a disposició dels veïns per facilitar les 
tramitacions de llicències i assessorar-los degudament sem-
pre que necessitin realitzar qualsevol tipus d’obra o reforma 
sobre habitatges o locals comercials, garantint d’aquesta 
manera la correcta execució de les mateixes. És encara molt 
llarg, el camí a recórrer per tal de tenir una administració que 
compleixi amb els requisits per ser del tot eficient. És per això 
que aquesta setmana el Ple de la Paeria ha aprovat defini-
tivament la nova Ordenança reguladora dels procediments 
d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edi-
ficació, llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. 
E l nou text pretén, entre altres, simplificar el contingut de la 
norma, facilitar la tramitació electrònica i sobretot, accele-
rar la concessió de les llicències d’obres, les comunicacions 
prèvies i l’inici de noves activitats. Com a gran novetat, l’or-
denança comptarà en la tramitació de les llicències amb la 
participació dels diferents Col·legis Professionals com a en-
titats col·laboradores de l’administració. La seva aportació 
consistirà en verificar els requisits d’integritat documental, 
suficiència i idoneïtat dels projectes i la documentació que 
formen part de la sol·licitud de la llicència o comunicació. 
Entre les funcions que desenvoluparan també hi ha la d’acre-

ditar que els projectes i la documentació tècnica compleixen 
les previsions de la normativa aplicable. Una vegada aprova-
da l’ordenança, la Paeria establirà un protocol que regularà 
com acreditar als propis Col·legis Professionals com a entitats 
col·laboradores de l’administració (ECA).
Em congratulo que la iniciativa de tirar endavant aquesta 
modificació ha estat benvinguda des del primer dia pels dife-
rents Col·legis Professionals de Lleida que operen en l’àmbit 
de les obres i les activitats. Amb ells ens hem reunit en dife-
rents ocasions per recollir totes les seves inquietuds i redac-
tar una normativa que sigui coherent amb les necessitats de 
la ciutadania i d’àgil aplicació. Agraeixo sincerament al Col·le-
gi d’Arquitectes, al Col·legi d’Arquitectes Tècnics i Aparella-
dors, al Col·legi d’Enginyers Industrials, al Col·legi d’Enginyers 
Tècnics i al Col·legi d’Enginyers Agrònoms, entre altres, la 
gran predisposició que han mostrat per treballar conjunta-
ment amb la Paeria un text que signifiqui un pas endavant 
en la manera com el ciutadà es relaciona amb l’Ajuntament. 
Però aquesta no és la única col·laboració amb els Col·legis 
Professionals lleidatans que ha aprovat recentment el Ple de 

la Paeria. Amb l’objectiu de millorar el parc d’habitatges de 
la ciutat i dignificar aquelles zones més degradades, l’equip 
de govern municipal ha optat per obligar als propietaris dels 
edificis a complir el deure que tenen de conservar i rehabili-
tar els seus immobles. La llei estipula que aquells immobles 
de més de quaranta-cinc anys d’antiguitat han de passar la 
inspecció tècnica dels edificis (ITE). Aquesta consisteix en una 
inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que 
té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la ins-
pecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar 
per complir el deure de conservació i manteniment. Això va 
en benefici de la ciutat i també de la seguretat dels lleidatans. 
Actualment poc més d’un vint per cent dels habitatges que hi 
estan obligats, tenen passada aquesta inspecció tècnica. Per 
donar-li el tomb a aquesta situació la Paeria ha aprovat un 
conveni amb el Col·legi d’Arquitectes i el Col·legi d’Arquitec-
tes Tècnics i Aparelladors per redactar, de manera subsidiària, 
aquells informes que després dels requeriments oportuns no 
siguin formalitzats pels propietaris dels immobles.
He dit en diverses ocasions que crec de manera convençu-
da en la cultura de la col·laboració. Una col·laboració entre 
sector públic i societat civil de la qual els acords que hem 
adoptat en són un clar exemple. Col·laborar per fer millor les 
coses. Compartir maneres de fer diferents per obtenir millors 
resultats. Sempre tenint present el nostre darrer objectiu: 
servir a Lleida i la seva gent i, en aquesta època tant compli-
cada que ens ha tocat viure, facilitar a tothom la relació amb 
l’administració. 
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“ Salut mental per a tothom: major inversió, 
major accés per a qualsevol persona, en qual-
sevol lloc”. El dia 10 d’octubre se celebra el 

Dia Mundial de la Salut Mental. Els dies mundials 
serveixen per sensibilitzar a la ciutadania sobre te-
mes en els quals, malgrat els avenços, encara man-
quen moltes coses. L’àmbit de la salut mental és un 
clar exemple de tot això. Històricament, ha estat la 
gran oblidada, invisible, i també amagada. Els pro-
blemes de salut mental es vivien de portes en dins, 
amb molt de patiment per part dels pacients i de 
les seves famílies, i les administracions no invertien 
en millorar l’atenció. Per sort, la situació en els úl-
tims 20 anys està començant a canviar. Les famílies 
primer, i després també els mateixos afectats, s’han 
associat per tal de fer visible aquesta realitat, i rei-
vindicar allò que és necessari. Les administracions, en espe-
cial salut, han desenvolupat plans ambiciosos i han començat 
a finançar-ne alguns. Els professionals hem introduït noves 
visions: més recerca, models més comunitaris, i un inici, enca-
ra incipient, de models de decisió compartida. La societat ha 
començat a visualitzar aquesta problemàtica, molt més fre-
qüent i colpidora del que un podria pensar. Podríem dir, per 

tant, que estem millorant. Però també es cert que partíem 
de molt a baix, i que encara manca molt per arribar allí on 
hauríem d’estar. Com diu el lema d’aquest any, encara manca 
inversió, i també accessibilitat. I tot això, amb la problemàtica 
afegida de la pandèmia de la Covid-19, que tots els experts 
afirmen que provocarà un augment dels problemes de sa-
lut mental, és encara més important. Tenim molts reptes. El 
primer seria el de la sensibilització de la població. No és un 

problema de portes endins, és un problema de tota 
la societat, no podem tancar els ulls. Segon, lluita 
contra l’estigma, la discriminació, que, per desgrà-
cia, es encara molt significatiu. Tercer, major accés, 
amb un model de salut mental comunitari. Això im-
plica atendre les necessitats de les persones d’una 
manera global, ficant al centre la persona atesa. Fà-
cil de dir però no tant de fer. Cal un treball conjunt 
de totes les administracions, dels professionals, de 
les persones ateses i les seves famílies. Quart, cal 
també avançar en el foment de l’autonomia de les 
persones que pateixen un problema de salut men-
tal. Cal que avancem cap a veritables models de 
decisions compartides, tant a nivell clínic, com de 
presa de decisions en la planificació de recursos i 
dels models assistencials. I cinquè, i molt important, 

major inversió. En resum, encara queda molt camí a recórrer, 
per això encara celebrem el dia mundial de la salut mental. 
I, tal com diu un conegut proverbi africà: “Si vols anar ràpid, 
ves sol, però si vols arribar lluny, ves acompanyat”. Potenciem 
aquesta unitat (primera persona, familiars, professionals, 
administracions, i societat tota) per continuar avançant en 
aquest llarg camí.
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