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EN MARXA EL PROGRAMA
D’ACCIÓ MUNICIPAL
Els tres socis de govern de la Paeria presenten
les línies de treball per als pròxims quatre anys
equip de govern de la Paeria ha presentat el Programa
d’Acció Municipal (PAM), un document que recull
els objectius globals i les principals línies de treball
de l’Ajuntament de Lleida per als pròxims 4 anys. El
conjunt d’actuacions previstes en el PAM suposarà una inversió
de 600 milions d’euros (100.000 milions de pessetes).

L’

Amb aquest programa, el Govern de la Paeria adquireix un
seguit de compromisos en relació a la gestió municipal, com
ara treballar conjuntament amb la societat civil lleidatana,
empreses privades i resta d’administracions; desenvolupar un
model urbà i territorial que millori la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes, o mantenir una política d’informació
permanent, eficient i clara sobre les actuacions municipals.
Igualment, s’estableix la voluntat d’endegar actuacions
divulgatives i de sensibilització que aprofundeixin en els valors
cívics; d’intercanviar experiències i projectes municipals amb
altres administracions locals; d’implicar el funcionariat municipal
en aquest procés participatiu i transparent, i de potenciar el
Consell Consultiu i Social, un òrgan consultiu i de participació
que serà l’encarregat de fer el seguiment del PAM.
A banda dels objectius globals, el PAM inclou 29 línies
d’actuació, més de 170 actuacions i 20 grans eixos de treball.
El conjunt de propostes s’acompanya de la corresponent
valoració econòmica (que inclou les possibilitats d’inversió
directa local, les inversions privades i les inversions d’altres
administracions).
Política de sòl i habitatge
Entre els 20 grans temes de política transversal (és a dir, que
impliquen diverses àrees i regidories municipals), cal destacar
el de política de sòl i habitatge, orientada a facilitar l’accés a
l’habitatge social a joves i a famílies amb pocs recursos
econòmics, i que contempla construir 300 pisos de lloguer i
ofertar sòl per a 800 habitatges de protecció oficial.
Equipaments comercials / Centre de Congressos
Està previst redactar un Programa d’Orientació dels
Equipaments Comercials per tal de definir el model urbà de
comerç de la ciutat de Lleida, i es farà també una nova proposta
de Centre de Congressos i Convencions de Lleida amb una
base majoritàriament pública i amb aportacions municipals i
de Mercolleida.
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El programa ha estat promogut i consensuat pels tres socis de govern.

El PAM preveu més de
170 actuacions amb el
nexe comú de prioritzar
el servei a les persones
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El PAM preveu una inversió global de 600 milions d’euros adreçada a tots els àmbits socials, econòmics i culturals de la ciutat de Lleida.

Transports / Aeroport / Parc Científic i Tecnològic
S’estudiarà la localització de l’estació intermodal de transports
(tren, bus i altres) i les formes de gestió; es definirà el sistema
de transport a l’entorn de Lleida i es millorarà el transport urbà;
es donarà suport a la creació d’un aeroport comercial i
s’analitzaran possibles ubicacions, i s’afavorirà l’execució del
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari.

El Centre Històric / Línies elèctriques dels Magraners
Quant al Centre Històric, s’efectuarà un impuls addicional al
programa ARI (Àrea de Rehabilitació Integral) per potenciar la
rehabilitació i la renovació privada del sector, amb una gestió
integrada del conjunt de serveis públics i d’activitats de promoció
social i econòmica. També es negociarà de manera immediata
amb Endesa el trasllat de les línies elèctriques dels Magraners.

Pla de Mobilitat / El turó de la Seu Vella
Es promourà també, amb una àmplia participació social, un Pla
de Mobilitat adreçat a les persones amb discapacitat física.
Quant al turó de la Seu Vella, s’impulsarà una acció conjunta
entre les institucions per tal que la UNESCO declari el conjunt
monumental Patrimoni de la Humanitat.

Comunicació urbana / Sòl industrial
Es treballarà per impulsar les inversions d’altres administracions
per potenciar la capitalitat de Lleida com a centre de serveis.
Aquestes inversions aniran adreçades a finalitzar i desdoblar la
Variant Sud, la creació d’un sistema de rodalia ferroviària a
Lleida i d’un eix transversal de tren per a Catalunya; la construcció
de les autovies d’Osca i Tarragona, la millora de l’eix del Segre
fins a Andorra, i la potenciació de les infraestructures de
telecomunicacions. Es crearà sòl industrial, terciari i logístic per
afavorir el desenvolupament d’aquests sectors.

Pla Estratègic de Lleida / Xarxa europea de ciutats
L’Ajuntament treballarà per actualitzar el Pla Estratègic de Lleida
i estudiarà la viabilitat de constituir un observatori econòmic
per potenciar les activitats productives industrials i econòmiques
en general. Igualment, es faran les accions necessàries per
consolidar una xarxa de ciutats europees que afavoreixi el
desenvolupament de projectes comunitaris (vegeu pàgina 10).
L'Horta / Lleida, Gran Ciutat i relació amb el territori
En relació a l'Horta, es vol combinar la tradicional prestació de
serveis (aigua potable, pavimentació de camins, etcètera) amb
la defensa dels seus valors socials, culturals i econòmics. D’altra
banda, la Paeria demanarà la declaració de Lleida com a Gran
Ciutat per tal d’obtenir una major capacitat d’actuació i millorar
la gestió de l’administració local. El Consistori cercarà l’articulació
amb els municipis de l’entorn mitjançant elements de cohesió
territorial, com els serveis mancomunats.

Infraestructures culturals / Parc del Segre
En l’àmbit cultural, s’invertirà en el Pla de Museus, el Pla de
Biblioteques i les iniciatives dels creadors i difusors de la cultura
local. Es promourà el Parc del riu Segre amb l’execució del camí
natural del riu i el projecte d’accessibilitat de La Mitjana.
Pacte Social per a la Ciutadania / Equitat homes-dones
Finalment, s’aprofundirà amb els sindicats en l’operativitat del
Pacte Social per a la Ciutadania per tal d’afavorir la participació
de la societat en les polítiques d’habitatge, mobilitat urbana,
serveis públics i socioeconomia, alhora que es promourà l’equitat
entre home i dona en tots els àmbits municipals i de ciutat i es
lluitarà contra la violència de gènere i domèstica.
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