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El pressupost del 2007 prima
els serveis a les persones

Els pressupostos del 2007 primaran els serveis al ciutadà; a la fotografia, roda de premsa de l’equip municipal per presentar els comptes de la Paeria.

Els serveis a les persones són,

juntament amb el manteniment i millora de la ciutat i amb
el desenvolupament econòmic i social, un dels eixos bàsics
del pressupost del municipi de Lleida per al pròxim any.
Un dels aspectes destacats dels comptes de la Paeria del

2007 és que, malgrat l’increment de la inversió en els tres
apartats esmentats, preveuen la reducció de l’endeutament
municipal. El pressupost de l’Ajuntament ascendeix globalment a quasi 151.500.000 euros, la qual cosa representa
un increment de gairebé el 13% respecte al de l’any 2006.

El pressupost de l’Ajuntament de
Lleida per a l’any vinent és
“moderament expansiu pel que fa a
la despesa corrent, positiu pel que
fa a la inversió i redueix l’endeutament municipal”, segons que ha resumit la regidora d’Economia i Hisenda de la Paeria, Montse Mínguez.

Serveis directes al ciutadà
Els comptes municipals per al 2007
incideixen especialment en el capítol
dels serveis directes al ciutadà, en
particular el benestar social (àmbit
que incrementa els recursos en un
9,6%) i la cultura (apartat que creix
en un 20%).

L’equip de Govern municipal ha plantejat el pressupost amb l’objectiu
genèric de dinamitzar el creixement
econòmic de la ciutat i amb la voluntat més específica de donar cobertura
a les necessitats dels ciutadans i
contribuir d’aquesta manera a millorar
la seva qualitat de vida.

Aquesta línia d’actuació de caire social es tradueix en una inversió de
19,6 milions d’euros, destinada a
accions i programes d’educació, esports, benestar social, participació
ciutadana i sostenibilitat. Menció a
part mereix el capítol cultural, ja que
l’Institut Municipal d’Acció Cultural

rebrà 6,2 milions. Una partida que es
destinarà, en bona part, a l’ambiciós
i extens programa d’actes organitzat
amb motiu de la celebració, l’any
2007, de la capitalitat cultural de Lleida.
Millora de la ciutat
El segon eix del capítol d’inversions,
el de manteniment i millora de la
ciutat –és a dir, l’apartat d’urbanisme–, té una partida assignada
d’11,4 milions, destinats a actuacions
a les vies públiques, parcs i jardins,
enllumenat públic, edificis municipals,
manteniment de la depuradora, estudis i treballs d’arquitectura i horta.
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PRESSUPOST CONSOLIDAT

TOTAL. 19,6 milions d’euros

SERVEIS A LES PERSONES
Sostenibilitat
Part. Ciutadana

4%
8%
12%

Benestar Social

22%

Esports

23%

Educació

32%

Difusió Cultura

MANTENIMENT DE LA CIUTAT
INVERSIONS D’EXECUCIÓ DIRECTA PER L’AJUNTAMENT
Centre Històric
Infraestructura aigua
Compra de Patrimoni
Política d’habitatge
Equipaments municipals
Infraestructures en vies públiques
Parcs i espais urbans
Redacció projectes i altres inversions
Transferències a d’altres entitats
Cementiri
Aportació al Pla de La Mariola

2.023.866 euros
6.020.345 euros
1.805.700 euros
3.000.000 euros
2.748.395 euros
16.628.656 euros
1.306.618 euros
1.651.644 euros
264.392 euros
354.916 euros
2.638.500 euros

TOTAL

38.442.431 euros

Inversió executada per l’EMU
TOTAL 38.353.745 euros
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari
TOTAL 10.467.790 euros
Equipaments amb concessió obra pública
TOTAL 15.873.587 euros

4%

Horta

6%

Arquitectura

14%

Manteniment Depuradora

15%

Edificis Municipals

16%

Enllumenat Públic

17%

Parcs i Jardins

28%

Vies Públiques
TOTAL. 11,4 milions d’euros

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
5%

Comerç, Mercats i Consum

8%

Promoció Econòmica

10%

Cooperació

14%

Turisme

20%

Administració Financera

22%

Noves Tecnologies
Treball

25%
TOTAL. 9,7 milions d’euros

És interessant constatar que la prioritat establerta en el manteniment
de la ciutat ha comportat, en els
darrers quatre anys, un augment
pressupostari del 26%. Cal fer també
una menció especial de la despesa
en neteja urbana, que augmenta
com a conseqüència de la nova
concessió del servei a l’empresa
Ilnet.

Grans i petites inversions
Un aspecte curiós dels comptes del
2007 és que l’apartat d’inversions (al
qual es destina 38 milions d’euros,
el 25% del pressupost) compagina
grans projectes de ciutat amb projec-

de petita dimensió com la millora
dels enllumenats, la reforma de petites places o la plantació d’arbrat.
Pressió fiscal i endeutament
Un altre aspecte destacat del pressupost és el manteniment de la pressió fiscal
i la reducció de l’endeutament municipal,
aspectes que responen
a un dels compromisos
de l’equip de Govern i
que són el resultat d’“una
gestió eficaç i eficient
dels recursos públics”.

El pressupost municipal incideix també
en el manteniment i la millora de la
ciutat i en l'avenç econòmic i social

Avenç econòmic i social
La tercera línia d’actuació prevista en el pressupost del 2007
és la destinada al desenvolupament econòmic i social, tema al
qual es destina una xifra global de
9,7 milions d’euros, destinats essencialment a actuacions en els àmbits
del treball (ocupació), noves tecnologies, administració financera, promoció turística, cooperació i sensibilització, promoció econòmica i comerç,
mercats i consum.

tes de proximitat al ciutadà més petits que es faran arreu de la ciutat.
Entre els primers podem esmentar
actuacions emblemàtiques com ara
la remodelació dels Camps Elisis, la
renovació del Pont Vell o els plans de
la Mariola i el Centre Històric. Entre
els segons destaquem actuacions

En aquest sentit, és previst que l’any
2007 la Paeria amortitzi deute per
valor de 5,1 milions d’euros, mentre
que els impostos i les taxes locals
s’actualitzen un 4,2%, que és la mitjana de l’IPC de Catalunya i de l’IPC
de la demarcació de Lleida.
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