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Esquerra Republicana
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Convergència i Unió
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Josep Giné

Una alternativa per
començar a passar pàgina

Pressupost 2003:
un pas enrera

El pressupost municipal

El Grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-Els Verds, per tercer any
consecutiu, va presentar un pressupost
alternatiu al de l’equip de govern. Un
pressupost alternatiu que es caracteritza
per un considerable increment de l’estalvi
pressupostari corrent, per un increment
de la inversió proposada i una reducció
de la necessitat d’endeutament.

En aquest any 2003 ens trobem davant
una situació de col·lapse econòmic al
nostre ajuntament, provocada per la
nefasta gestió socialista dels darrers anys.

Un cop més l'equip de govern ha presentat
un projecte de pressupost per a l'any 2003
que no compleix els objectius que
Convergència i Unió considera cabdals
en qualsevol pressupost: millorar els
serveis als ciutadans, afavorint les
persones més necessitades per
reequilibrar la qualitat de vida de tots els
lleidatans i lleidatanes.

Tot això per potenciar regidories com
Educació, Cultura, Serveis personals,
Joventut, Medi ambient, Ocupació i Horta
i per potenciar inversions oblidades per
l’equip de govern en matèria de parcs i
jardins o vies públiques. En definitiva,
potenciar aquells serveis públics que
tenen una major incidència en el reequilibri
de les desigualtats socials i el respecte
per l’entorn immediat.
Els pressupostos del govern han
passat de restrictius a clarament
regressius. I Lleida n’és l’única
perjudicada
Es tractava d’una previsió ajustada tant
pel que fa als ingressos com a les
despeses, demostrant que hi ha una altra
manera més progressista i redistributiva
d’entendre la gestió municipal, amb
fórmules més imaginatives i adequades a
la societat lleidatana d’avui. Es tracta d’un
pressupost de futur, alternatiu totalment
a la proposta del govern de reeditar el
passat una vegada i una altra, incapaç de
desfer-se de la inèrcia que arrossega, i
que ha anat amarant els successius
pressupostos fins a fer-los esdevenir
primer restrictius i, ara, clarament
regressius. Vivim temps de canvis
importants. Potser ja toca passar pàgina
i canviar també de política.
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Els pressupostos del 2003 són la
representació de l’exhauriment de
les idees de l’equip de govern
socialista

Aquest any els impostos s’han apujat un
mínim d’un 3,6%, mentre que les inversions
baixen un 1,5%. Aquest és el criteri
socialista a la Paeria: que els ciutadans
paguem més, i que en canvi rebem menys.
D’acord amb aquestes dades, els lleidatans
fem un doble esforç fiscal que ens situa
al capdavant de les ciutats amb més
pressió fiscal. D’altra banda, el nostre grup
ha presentat diverses esmenes als
pressupostos dirigides a satisfer
necessitats culturals, socials,
mediambientals, per fomentar la
participació ciutadana, i totes han estat
rebutjades sense cap justificació per part
del govern socialista. No obstant això, vull
recordar que gràcies a la iniciativa del
Partit Popular el 92% dels contribuents de
l’IAE aquest any deixaran de pagar-lo.
Aquest és un exemple de política
econòmica que beneficia els ciutadans, i
no el doble esforç fiscal a què ens obliga
el senyor Siurana.
Creiem que és necessari un canvi de
govern a la Paeria; els pressupostos del
2003 són la representació de l’exhauriment
de les idees de l’equip de govern socialista
a la Paeria, conseqüència que avui dia
aquest govern solament representa la
inèrcia del poder. Arriba l’AVE a Lleida, i
no hem de perdre el tren.

L'actual pressupost per a l'any 2003
potencia fonamentalment totes les partides
que permeten donar una imatge de
dinamisme i eficàcia, creant falses
expectatives als ciutadans per crear
il·lusions que més tard no es compleixen,
com tants altres cops que tot ha quedat
en promeses incomplertes davant d'una
contesa electoral.
El nostre Grup, davant d'un pressupost
que no soluciona cap dels problemes que
preocupen i tenen els nostres ciutadans,
n'hem proposat un d'alternatiu que
disminueix totes les partides d'imatge com
ara les de protocol, les de dietes pels
càrrecs electes, les de publicacions i
d'altres.
Proposem potenciar les partides de caire
més social com els menjadors o de caire
més cultural com les dotacions de fons
per al patrimoni artístic, o les de millorar
els serveis a l'Horta i el nostre sistema
productiu, augmentar el pressupost del
Consorci Econòmic i, finalment, augmentar
les inversions, que són tan necessàries
per a Lleida.
Doncs bé, l'equip de govern de
l’Ajuntament de Lleida una vegada més
ha utilitzat la seva majoria per rebutjar tot
plantejament que millori la qualitat de vida
dels nostres ciutadans.
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Un pressupost ajustat,
que vol dir just

Un pressupost per continuar
modernitzant la nostra ciutat

Atrapat entre la Llei d’Estabilitat Pressupostària –aquest mal
engendre de dretes que ha decretat el govern del PP contra
les necessitats populars- i el deute acumulat, el pressupost
de la Paeria de 2003 no pot, com en altres anys –llargs anys,
de fet– ésser expansiu, com anomenen els polítics en ús els
comptes que creixen en la despesa ordinària i en la que es
dedica a inversions. De manera que tot just el pressupost que
ja regeix és contingut. Diríem justament contingut.

Lleida es troba en aquest moment en un important procés de
creixement i modernització. La immediata arribada del tren
d'alta velocitat, l'entrada en funcionament del nou campus
universitari i de l’illa de l'oci vora el riu, l'edificació de la “nova
Balàfia”, la urbanització d'importants sectors a Cappont i la
Bordeta com també moltes altres obres, fan de Lleida una
ciutat que es prepara per al futur amb il·lusió i empenta.

El deute municipal és un dels arguments més airejats per
l’oposició. Convé, però, veure quines són les causes d’un
endeutament considerablement gran. Al meu criteri, Lleida no
ha parat d’expandir-se per tots els seus punts cardinals en
els darrers vuit anys. I no ha parat de créixer en la dotació
d’equipaments socials, educatius i culturals. Aquesta expansió
–demandada per la mateixa dinàmica afortunadament imparable
de la ciutat– ha exigit una forta despesa pública en matèria
d’urbanització, de mobiliari, de millora de serveis i
d’equipaments. Ni els impostos de naturalesa municipal ni els
ajuts o les inversions fetes per altres administracions locals i
no locals –incomprensiblement insignificants– no han ajudat
ni mica a l’alleujament de les finances municipals. Ha hagut
d’ésser l’ajuntament de Lleida tot sol qui fes front a les
necessitats noves de la ciutat.
Tot i les tensions, el pressupost municipal reconeix la necessitat
–i hi dóna resposta suficient– dels serveis que presta el
municipi a les famílies, als col·lectius socials, a l’educació i a
la cultura. Cert que no expansivament, però sí amb una
suficiència que permet augurar la continuïtat de l’activitat
urbana.
El Grup Municipal d’ICV va entendre que l’educació pública
i les oportunitats de formació de tots els ciutadans eren prou
importants per establir una negociació pressupostària que no
disminuís els recursos disponibles, cosa que hem assolit
raonablement. En matèria d’inversions, ICV ha proposat, entre
d’altres, l’execució d’una nova Escola Bressol (a Balàfia) i del
Casal de la Dona. Millores urbanes en el mobiliari, adequació
de places i posada al dia de la xarxa de carrers i vials urbans.
Val a dir que si bé ens hauria plagut un pressupost amb més
alegria de recursos, les circumstàncies ens han exigit una
acurada reflexió sobre la despesa pressupostària que pot,
efectivament, donar resposta a les necessitats ciutadanes.

Aquestes atractives perspectives de la nostra ciutat, amb unes
bones comunicacions, però també amb una excel·lent qualitat
de vida, han facilitat l'interès de la iniciativa privada per tal de
tirar endavant aquells projectes urbanístics que el Pla General
ja preveia i que l’actuació de la Paeria, amb les adquisicions
de sòl i la tutela necessària, ha facilitat.
Lleida es fa gran, i si volem continuar mantenint el seu caliu
humà ens cal continuar dotant la ciutat d’aquells equipaments
socials, culturals i esportius que faciliten la convivència i les
relacions dels ciutadans. Cal continuar invertint en el Centre
Històric, perquè aquest barri emblemàtic progressi també amb
el conjunt de la ciutat.
Cal, com no, pensar en la nostra joventut, facilitant la seva
educació i cercant llocs alternatius als únics espais actuals
d’oci de què disposen, en alguns casos potser no gaire
adequats.
Lleida es troba en aquest moment en un important
procés de creixement i modernització

Cal incrementar la nostra oferta museística i cultural per tal
d’augmentar l’activitat turística a Lleida (fa uns quants anys
inexistent).
I perquè tot això tingui un marc adequat, cal lògicament cuidar
especialment l’aspecte de la nostra ciutat, el seu manteniment,
la seva neteja i l’estat general dels seus carrers i places.
I tots aquests són els objectius del Pressupost del 2003 aprovat
pel ple de la Paeria i que presentem en aquesta mateixa revista:
continuar modernitzant la nostra ciutat vetllant alhora perquè
tots els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir-ne.
LA PAERIA/febrer 2003
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FAVLL (Federació d’Associacions de Veïns de Lleida)

El pressupost vist per la FAVLL
El pressupost municipal és el document que marca les línies
que cal seguir durant tot un any, d'una ciutat i tot el seu
terme municipal. Per tant, cal tenir en compte les seves
necessitats immediates i a llarg termini a l'hora de redactarlo i a l’hora d’aprovar-lo.

Josep Barberà Morreres

El pressupost descuida la dotació de més espais
públics per a la infància on practicar esports i jocs

no sigui el cas, considerem que el capítol d'inversions resulta
una mica just en proporció a la quantia global; pel que fa
a l'augment del capítol de manteniment, creiem que no serà
suficient per arranjar totes les deficiències d'infraestructura
bàsiques com enllumenat, voreres, etc.; caldria també
introduir un capítol destinat a la conscienciació ciutadana
sobre conservació i bon ús del mobiliari urbà, qüestió que,
a llarg termini, redundaria en un estalvi de manteniment,
que alhora incrementaria el d'inversions.

Un pressupost pensat només en despeses fixes de
funcionament sempre serà un mal pressupost. Encara que

Altre cop el pressupost descuida la dotació de més espais
públics per a la infància, on practicar l'esport i jocs al carrer,
sense perill de trànsit ni de malmetre el mobiliari urbà.
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