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L'AJUNTAMENT
INVERTIRÀ AQUEST
ANY 5,4 MILIONS
D'EUROS
EN LA MILLORA DEL
CENTRE HISTÒRIC

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
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El Centre Històric de la ciutat rebrà
enguany una partida global de prop de
5,4 milions d’euros –sumada la inversió
directa de l’Ajuntament i la de l’Empresa
Municipal d’Urbanisme– destinada a les
obres d’agençament, millora i creació
d’infraestructures i equipaments. Aquest
és un dels punts destacats del pressupost
municipal de Lleida per al 2003, aprovat
en el ple de desembre amb els vots
majoritaris dels dos partits polítics de
l'equip de govern, PSC i IC-V.
El pressupost municipal ha quedat
establert en 119,4 milions d’euros, xifra
que inclou també els pressupostos dels
organismes autònoms i de les empreses
municipals. Els comptes del 2003 tenen
una marcada línia de continuïtat respecte
als anys anteriors, mantenint el nivell
d'inversió i garantint el compliment dels
objectius de l’equip de goven en matèria
de política social (educació, serveis
personals, cultura, esport, etc.) i serveis
públics sense incrementar la pressió fiscal.
D’altra banda, el pressupost planteja un
creixement equilibrat dels ingressos amb
una actualització de les ordenances
ajustada a la baixa (3,6%) amb relació a
la inflació del 2002, que a Lleida ha pujat
el 4,8%. Globalment, a més, els comptes
preveuen un augment de l’estalvi
(diferència favorable entre els ingressos
ordinaris, d’una banda, i les despeses
ordinàries i les càrregues creditícies, de
l’altra) del 55% respecte a l’any passat.
El nivell d’inversió es manté (27 milions
d’euros), amb importants partides
destinades a projectes ja iniciats (com
l’adequació de la Panera o les passeres
del riu) o a noves iniciatives en l’àmbit de
les infraestructures urbanes i equipaments
per als barris, a més de la partida per al
Centre Històric (vegeu desglossament).
Els comptes municipals per al 2003
s’ajusten a la nova Llei d’Estabilitat
Pressupostària, ja que estableixen un
finançament de les inversions amb equilibri
entre les amortitzacions i els nous crèdits.
LA PAERIA/febrer 2003
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Inversions
21,42%

Personal
27,75%

Altres
transferències
5,45%
Aportació a
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organismes
municipals
7,38%
Interessos i
amortitzacions
9,46%

Prestació de serveis
28,53%

