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Els comptes municipals van ser aprovats en el ple extraordinari del passat 30 de desembre amb el vot favorable del PSC, ERC-EV i ICV.

l pressupost general de l’Ajuntament de Lleida per
al 2004 és de 129.442.894 euros, el que comporta
un increment de quasi el 8,4% respecte al pressupost
de l’any 2003. Els comptes municipals per al present
exercici, aprovats en el decurs del ple extraordinari celebrat el
passat 30 de desembre, van comptar amb el vot favorable dels
partits que integren el govern municipal (PSC, ERC-EV i ICV)
i amb el vot en contra dels partits de l’oposició (CiU i PP).

E

Els quasi 129,5 milions aprovats inclouen el pressupost de la
Paeria pròpiament dita, el dels organismes autònoms (instituts
municipals i patronats), el de les empreses municipals i el del
Consorci de Promoció Econòmica.
Criteris pressupostaris de l’equip de govern
Els criteris aplicats per a l’elaboració del pressupost es basen
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en la rigorositat i la capacitat de seguiment i de control polític
del pressupost; en la priorització dels serveis a les persones,
a la cultura i els drets civils, a l’educació, al medi ambient i al
manteniment de la ciutat, i en el manteniment d’un nivell adequat
d’inversions, amb una forta participació de fonts externes de
finançament (aportacions d’altres administracions).
Com a conseqüència de l'aplicació d'aquests criteris, la Paeria
preveu una disminució de l'endeutament de 2,5 milions per al 2004,
tot mantenint el nivell d'inversions en la ciutat. D’altra banda, es
planteja la dotació d’un fons de 2,5 milions com a provisió.
L’alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, va afirmar que el
pressupost “és rigorós i realista, fet d’acord amb la capacitat
econòmica de l’Ajuntament” i va remarcar que, si bé “el marc
legal és restrictiu i no permet les inversions que vol la ciutat”,
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El Centre Històric rebrà enguany una inversió important.
CREIXEMENT PER ÀMBITS
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INVERSIONS D'EXECUCIÓ DIRECTA PER L'AJUNTAMENT
Centre Històric

9.289.664,00

Compra de Patrimoni

2.000.000

Edificis municipals

1.272.455,39

Infraestructures en vies públiques i espais urbans

2.708.025,38

Redacció de projectes i altres inversions
Transferències a altres entitats
Cementiri
Edificis i altres construccions d’àmbit cultural
Transferències a Empr. i Org. Municipals

Els arguments de l’oposició
Segons Benet Tugues, del grup CiU, el pressupost “està condicionat
per l’importantíssim deute de la corporació, fet que obliga a vendre
patrimoni per poder quadrar uns pressupostos que no preveuen
cap dels reptes que té plantejats la ciutat”. CiU creu que “les
diferències entre els tres partits han impedit l’aprovació d’un Pla
d’Acció Municipal” que establís les prioritats del govern municipal
i que, per tant, “els pressupostos, amb una baixíssima inversió i un
escàs manteniment de la ciutat, no tenen cap orientació política”.

962.994,73

Infraestructura aigua

TOTAL

i de l’educació, i afegeix que aquest projecte municipal demostra
“que la ciutat comença a caminar fermament cap a la sostenibilitat
i la millora del medi ambient”. Pané creu també que “tots els
membres del govern municipal han pres consciència que la
ciutat necessita un manteniment i una neteja amb garanties, i
per això calen una brigada operativa per als petits arranjaments
i una empresa que faci el manteniment general”.

595.818.89
1.100.000,00
521.493,77
1.136.949,03
512.531,00
20.099.932,19 euros

la Paeria treballarà per aconseguir que altres administracions
inverteixin en el municipi.
Xavier Sàez, portaveu del grup municipal d’ERC-EV, considera que
els pressupostos per al 2004 vénen marcats pel rigor i, per tant,
“no es poden considerar restrictius sinó ajustats a la nova realitat
municipal”. ERC-EV defensa com a tret destacat del pressupost
municipal el fet que prevegi un increment en els serveis als ciutadans
(serveis socials, cultura, educació, medi ambient i manteniment de
la via pública) i una inversió important en zones desafavorides de
la ciutat, especialment el Centre Històric.
Francesc Pané, portaveu d’ICV, afirma que el pressupost reflecteix
la necessitat i la voluntat d’atendre els serveis que l’Ajuntament
presta a les persones i als col·lectius dels àmbits veïnals, culturals

Pilar Arnalot, portaveu del PP, creu que el pressupot presenta una
contradicció “entre el que gasta l’Ajuntament a la ciutat i el que
paguem els lleidatans en concepte d’impostos municipals”. Segons
el PP, “la gestió socialista ha provocat un gran endeutament que
limita i condiciona l’actuació del govern tripartit” i que el resultat
és que “l’equip de govern ha pujat els tributs municipals un mínim
del 4,5% mentre que les inversions a la ciutat baixen més del 5%”.
Inversions i àmbits de creixement
L’Ajuntament de Lleida ha previst una partida d’inversions
directes superior als 20 milions d’euros, xifra a la qual cal afegir
els quasi 3 milions que invertirà l’Empresa Municipal d’Urbanisme
(EMU). En el primer capítol (vegeu quadre 3) destaquen les
inversions en infraestructures d’aigua (col·lectors i abastiment
de l’Horta), en vies públiques i espais urbans, edificis municipals
de serveis i d’àmbit cultural i en el Centre Històric.
Pel que fa a les inversions que executarà l’EMU, dues terceres
parts són destinades al Centre Històric, mentre que la resta
s’adreçarà a la urbanització de la carretera de Corbins, a
Pardinyes, i a la urbanització del Polígon 2 de la Bordeta.
La partida global que la Paeria i l’EMU destinen al Centre
Històric, pròxima als 3 milions d’euros, és dividida en actuacions
d’arqueologia urbana, arranjament del Turó de la Seu Vella,
urbanització del vial de Lluís Besa, rehabilitacions d’edificis a
diversos carrers (Cavallers, Major, etc.), construcció de l’ascensor
de la Costa del Jan i expropiacions i adquisició de patrimoni.
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