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Conviure en una societat
multicultural

Democràcia activa,
participació constant

Nous elements
de participació

En els últims anys Lleida s’ha convertit en
una ciutat multicultural on la seva societat és
heterogènia a causa de l’existència de
diverses cultures al mateix territori. Aquesta
realitat social ens obliga a passar per uns
canvis que hem d’assolir per tal de no caure
en conflictes culturals.

Si hi ha una conciència que creix dia a
dia en el si de les nostres comunitats
aquesta és la de la necessitat d’obrir
canals polítics i cívics per a la participació
dels ciutadans en els afers públics i
comunitaris. La delegació de sobirania
per mitjà del vot ja no conforma prou. I
és del tot raonable. Les persones volen
sentir-se protagonistes de la construcció
social del seu grup humà; volen –amb
tota la raó– influir sensatament en les
decisions que es prenen des de les
administracions perquè aquestes
decisions les afecten ben de ple.

Quan aquest escrit surti publicat,
segurament ja haurem aprovat el
reglament de Regidor o Regidora de Zona,
o estarem en el camí de fer-ho. Es complirà
un dels punts que preveia l’acord de
govern tripartit, i ens n’hem de felicitar,
tant per la prestància amb què li hem
donat forma com, especialment, pel fet
mateix de concretar un principi
programàtic que no de endebades
portàvem en el nostre programa electoral
les tres forces de progrés del municipi.

Els ciutadans hem d’adaptar-nos a aquesta
nova societat deixant de banda la por a
l’estrany i atansant-nos cada cop més als
immigrants.

Davant el repte de la pluralitat cultural
és essencial que el món associatiu sigui
un espai de mediació

Des del món veïnal hem de caminar cap al
concepte d’interculturalitat, ja que implica
una situació dinàmica d’interacció entre
cultures, i això farà possible informar i
sensibilitzar la societat per tal de suprimir la
discriminació, el racisme i la xenofòbia en pro
de la solidaritat, la dignitat i la igualtat de
drets.
Davant el repte de la pluralitat cultural és
essencial que el món associatiu sigui un espai
de mediació, que respecti i mantingui la
diversitat de la xarxa associativa. Això la farà
més rica i més plural si tots els membres
estan predisposats i oberts a dialogar i
col·laborar entre ells.
El món veïnal ha de ser un instrument de
primera magnitud per poder mediar,
cohesionar i trobar espais i mecanismes de
trobada entre aquests grups diferents, que
han de coexistir en un mateix espai i un
mateix temps i d’aquesta manera garantirem
la participació social dels immigrants.
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La democràcia formal que practiquem
queda curta, molt especialment en la vida
municipal. Arreu del món lliure neixen
experiències interessants de participació
directa de persones i col·lectius en els
assumptes polítics que modifiquen o
transformen les condicions urbanes i
socials. Ja no solament es tracta que els
barris, els grups associatius, diguin la
seva i cerquin el consens amb els
administradors de la cosa pública en
matèria urbanística, d’equipaments socials
i d’espais lliures, sinó que també és
possible fer sentir el pes de l’opinió
pública en qüestions tan rellevants com
la política d’inversions municipals o la
dels serveis que han de prestar els
ajuntaments.

Les persones volen sentir-se
protagonistes de la construcció social
del seu grup humà

En aquesta direcció treballem a Lleida,
decididament, convençudament, amb tot
l’ànim possible.

Crear més canals de participació és
aprofundir la democràcia local
Però la importància del cas rau, per damunt
de tot, en el fet que la ciutat es dota d’un
nou instrument d’acostament de
l’Administració cap a les i els administrats
i, en definitiva, un nou canal de
participació. En una aposta clara per
aprofundir i incorporar els elements
participatius en la cultura política de Lleida,
com també en l’activitat diària de la Paeria.
Per millorar la comunicació i la informació
entre els ciutadans i l'Ajuntament. Perquè
crear més canals de participació és
aprofundir la democràcia local.
Aquesta novetat quedarà completada amb
el Reglament de Participació Ciutadana i
amb altres iniciatives que, des de l’equip
de govern municipal, es duran a terme
per mantenir un diàleg permanent entre
l'administració local i la societat civil, tant
amb les persones individualment com amb
el seu teixit associatiu. Tot, encaminant els
ciutadans cap a la corresponsabilitat en
les decisions, generant debat i diàleg i,
per tant, més accessibilitat i possibilitat
de control sobre l’acció municipal.
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Govern d’esquerres i
Lleida:
progressista = més impostos una ciutat cara
Com cada any, s’han aprovat les
ordenances fiscals al nostre Ajuntament,
aquelles que estableixen els impostos que
hem de pagar els ciutadans, i com cada
any l’equip de govern ha aplicat un
augment important. Un primer exemple
del que comporta tenir un equip de govern
tripartit a l’Ajuntament és aquest.
Necessiten aplicar més impostos per
poder pagar tant assessor i tant gerent
d’institut municipal, així acontenten els
tres partits del poder.
Els partits progressistes i d’esquerres
d’aquest govern municipal apliquen un
increment del 4,55% pels impostos; no
tindrem aquesta sort els treballadors amb
el nostre salari i ens serà més difícil arribar
a final de mes.
Des del Partit Popular vam presentar
esmenes per tal de reduir el gran esforç
que significa pagar impostos a algunes
famílies

Des del Partit Popular vam presentar
esmenes per tal de reduir el gran esforç
que significa pagar impostos a algunes
famílies. Així, preteníem beneficiar les
famílies nombroses amb una reducció
important en l’IBI, conegut popularment
com la contribució; beneficiar els veïns
de l’Horta reduint la taxa de recollida
d’escombraries atès el deficient servei que
reben; beneficiar els aturats i aturades
promovent la contractació i l’increment
de plantilles a les empreses; evitar el
sacrifici d’animals eliminant la taxa per
adopció de gossos de la canera municipal.
Totes aquestes esmenes van ser
rebutjades pels partits progressistes i
d’esquerres.

Fa ben poc, justament durant el darrer Ple
municipal del mes d'octubre, l'Ajuntament
de Lleida aprovava les ordenances fiscals
i els preus públics per a l'any 2004 amb
el vot contrari del grup municipal de
Convergència i Unió. Per què? Per un
motiu ben senzill: Convergència i Unió no
vol participar en l'increment desmesurat
de la pressió fiscal que els partits polítics
que actualment formen part del govern
de la ciutat (PSC/ICV-EUA/ERC-EV)
imposen als ciutadans i ciutadanes que
viuen i treballen a Lleida.
CiU no vol participar en l’increment
desmesurat de la pressió fiscal
El grup municipal de CiU ja ha
denunciat reiteradament el maquillatge
que l'equip de govern actual fa amb les
ordenances fiscals denunciant als mitjans
de comunicació l'increment de l'IBI en
més d'un 6,63% en referència a l'any 2003
i en un 26,4% la recollida d'escombraries
als habitatges i d'un 22% per als
comerços. Lleida s'ha convertit des de fa
temps en la segona ciutat més cara en
impostos de tot l'Estat sense que aquest
increment desaforat es vegi justificat amb
inversions importants per a la ciutat, i en
això el grup municipal de Convergència i
Unió hi està totalment en contra. És per
això que CiU va defensar el mateix que ja
proposàvem durant la campanya electoral:
només acceptarem un import de l'IBI que
correspongui a un 50% del cost de la vida
a Lleida. A CiU volem que els ciutadans
i ciutadanes de Lleida vagin recuperant,
a poc a poc, el seu poder adquisitiu, i és
clar que les polítiques d'increments
d'impostos que practiquen els signants
del pacte tripartit de l'Ajuntament no són
la millor fórmula per tal d'aconseguir-ho.

Àngel Ros

Les ordenances fiscals
La realització de polítiques locals requereix
la seva inclusió en els Pressupostos
Municipals de despeses i d’inversions. El
pressupost és finançat amb transferències
d’altres administracions i amb els impostos
i taxes dels consistoris, allò que es fixa en
les ordenances fiscals. Cal avaluar l’eficàcia
de les finances i, per tant, de les
ordenances, a partir dels serveis i les
infraestructures que genera l’Ajuntament.
Els ingressos de la Paeria provinents de
la fiscalitat municipal representen el 65%
del total. El 35% restant són transferències
d’altres administracions. Tot i que els
ajuntaments prestem més serveis dels que
ens corresponen, la part dels pressupostos
públics que ens arriba és només del 13%
del total de la despesa pública, molt lluny
del 25% que reivindiquem. De tota la
fiscalitat que ens afecta, els lleidatans
paguem únicament el 7% dels impostos
a la Paeria i el 93% a altres administracions.
Les ordenances afecten, doncs, aquest
7% de la fiscalitat. El criteri per actualitzarles ha estat la mitjana de l’IPC de la
província i de Catalunya, el 4,55%, inferior
al percentatge de la demarcació de Lleida,
que era del 4,8%.
Els serveis personals limiten l’actualització
al 2,75%, llevat dels menjadors d’escoles
bressol. En aquest cas, l’equip de govern
ha decidit no aplicar els nous preus fins el
proper curs escolar. Una altra excepció és
la recollida d’escombraries, en la qual, per
complir la Llei de Residus, cal recaptar
per a la Generalitat un cànon de 10 euros
per tona, que es repercutirà en els rebuts.
També s’incorporen descomptes en l’IBI
per a famílies nombroses, en taxes sobre
energies renovables, en vehicles no
contaminants i en la brossa per a persones
amb pocs recursos.
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