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ENGUANY ES FARÀ LA CONNEXIÓ DE LA ROTONDA DE LA LL-11 AMB L’AVINGUDA VICTORIANO MUÑOZ OMS AMB LA BORDETA PEL CAMÍ DE PICOS. © H.S.

Els pressupostos del 2011
prioritzen la despesa social
Els comptes municipals ascendeixen a 177 milions d’euros
i també aposten per l’educació, l’ocupació i la seguretat
Els pressupostos municipals per a l’any
2011 seran de 177 milions d’euros entre la despesa ordinària i les inversions
i destaquen per la contenció i l’austeritat amb una aposta clara i prioritària
per l’atenció social, l’educació, el foment de l’ocupació i la seguretat. Els
comptes municipals es van aprovar
amb el vots a favor del PSC i del regidor no adscrit Ismael Zapater.
Seguint els criteris d’austeritat, de
reducció de despeses en general i
transferències, el pressupost corrent
de l’Ajuntament de Lleida, sense incloure inversions per al 2011, serà de
132,2 milions d’euros (augmenta un
2,3% respecte al 2010) i permet generar un estalvi de 2,4 milions d’euros
per al finançament de les inversions.
Els comptes dels organismes autònoms pugen 28,7 milions; el de les em-

L’ATENCIÓ A LES PERSONES, UN DELS PILARS BÀSICS DEL PRESSUPOST D’ENGUANY. © H. S.
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Distribució despesa corrent consolidada per finalitats
Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Recursos Humans

23,4% - 30,63 Me

Medi Ambient i Horta

14,2% - 18,56 Me

Educació, Infància i Joventut

13,4% - 17,5 Me

Promoció de l’ocupació

10,0% - 13,1 Me

Urbanisme i Habitatge

9,5% - 12,4 Me

Acció Social

6,7% - 8,79 Me

Cultura

5,3% - 6,91 Me

Esports

3,8% - 4,94 Me

Comerç, Turisme i Noves Tecnologies

3,8% - 4,92 Me

Serveis de caràcter general

3,7% - 4,8 Me

Politiques d’Igualtat, Sanitat, Part. Ciutadana i Drets Civils

3,3% - 4,21 Me

Òrgans de govern

3,1% - 4,04 Me

Inversió de 411,2 milions en aquest mandat
Inversió de pressupostos Ajuntament 2007-2010: 204,6 Me

49,8%
—————

———

9,7%
23,6%
12,4%

4,5%

Palau de
Congressos

Concessions

EMU
Parc Científic
i Tecnològic

Inversió no pressupostària 2007-2010: 206,6 Me

preses municipals, 15,3 milions, i el del Consorci de Promoció Econòmica, 680.753
euros.
Els comptes municipals destinaran 8,79 milions a la partida d’acció social, un 6,7% del
total del pressupost corrent. Es mantindrà
la despesa en les polítiques prioritàries com
l’atenció i el suport a les famílies, el manteniment del Servei d’Atenció Domiciliària, les
aportacions a famílies i entitats i els programes d’atenció socials als col·lectius amb
dificultats, entre d’altres.
A la promoció de l’ocupació, enguany es destinaran 13,1 milions d’euros, el 10% del total
del pressupost corrent. En aquest marc es
contractaran 500 persones per mitjà de
plans d’ocupació. A la partida d’educació,
infància i joventut es reservaran un total de
17,5 milions d’euros (el 13,4 per cent de la

L’Ajuntament dóna molta
importància a l’atenció i el
suport a les famílies i als
col·lectius amb dificultats
despesa municipal), tenint en compte
l’entrada en funcionament a primers del mes
de gener de la nova escola bressol de la
Mitjana, al barri de Pardinyes.
Els pressupostos estableixen que es destinaran 30,6 milions d’euros al conjunt de la
despesa de seguretat ciutadana, mobilitat
i recursos humans. S’inclou en aquest apartat la posada en funcionament de la nova
caserna de la Guàrdia Urbana i l’ampliació
del nombre d’agents d’aquest cos policial
(representa un 23,4% del total del pressupost corrent).

ES PORTARÀ A TERME LA SEGONA FASE DE LES OBRES DEL MERCAT DEL PLA. © URBANISME

Inversions
Les inversions previstes per a aquest any
sumen 25 milions d’euros i permetran con-
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tinuar invertint en equipaments, en
els tres plans de barris en marxa i en
la millora de la vialitat i l’accessibilitat.
En els comptes també figura una reserva de 600.000 euros per a un projecte per a persones sense sostre i
per a famílies en risc.
Els plans de barri disposaran de la inversió més elevada, amb un pressupost global de 3.309.000 euros, que
permetran finalitzar les actuacions i
les obres a la Mariola i al Centre Històric i començar les de Noguerola. En
l’àmbit dels edificis municipals es farà
la segona fase del Mercat del Pla i l’edifici modernista dels Camps Elisis,
que esdevindrà oficina d’atenció al
públic. Pel que fa a les vies públiques
i infraestructures bàsiques, enguany
es durà a terme la connexió de la rotonda de la LL-11 amb l’avinguda Victoriano Muñoz Oms amb la Bordeta
pel camí de Picos i un nou vial de connexió entre la Bordeta i els Magraners
fins a Palauet a través del Pont del
Ferrocarril. També es remodelarà integralment la plaça dels Pagesos.
El pressupost d’inversions també inclou una partida de 400.000 euros per
al cementiri (més 2 milions destinats
a inversió en terrenys) que permetran
emprendre la segona fase del departament de Sant Anastasi; 690.000
euros destinats a les instal·lacions de
piragüisme o 150.000 euros per a la
urbanització del pavelló Secà-Balàfia.
Així mateix, en millores de l’enllumenat
a la via pública s’invertiran 100.000
euros i 200.000 en el subministrament
elèctric a Gardeny.

LES OBRES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LA PLAÇA DELS PAGESOS JA S’HAN INICIAT. © H. SIRVENT

Remodelació de la plaça
dels Pagesos i un nou
vial entre la Bordeta i
els Magraners,
inversions destacades
Finalització de les obres
a la Mariola i al Centre
Històric i començament
a Noguerola

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va fer balanç
i va destacar que aquest ha estat un
mandat marcat per la crisi, però amb la
transformació més seriosa de la ciutat
feta en els darrers anys. En el període
2007-2010, s’han invertit un total de 411,2
milions d'euros, dels quals 204,6 corresponen a inversions executades pel consistori i la resta han estat obres en les
quals la Paeria ha participat de manera
induïda, com el Parc Científic i Tecnològic
(51 milions), el Palau de Congressos (40)
o el Pla de l’Estació (35). A més, el consistori ha reduït de manera continuada
l’endeutament fins a situar-se al 90%,
quasi 30 punts per sota de l’endeutament legal autoritzat per a l’any 2010.

Reducció del nombre d’organismes autònoms
L’Ajuntament de Lleida fusionarà
l’Institut Municipal d’Educació (IME),
l’Institut Municipal d’Acció Cultural
(IMAC) i l’Institut Municipal d’Acció
Esportiva (IMAE) en un ens únic,
anomenat Institut Municipal de Cultura, Educació i Esports, que gestionarà els serveis fins ara desenvolupats per aquests tres organismes. L’Institut Municipal de Sostenibilitat s’integrarà a la Regidoria
de Medi Ambient.
Aquesta mesura permetrà generar
un estalvi, només el primer any, d’un

5% del seu pressupost, cosa que
representa 671.000 euros.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, que
va anunciar la reducció dels organismes autònoms de l’Ajuntament
en la tradicional trobada de Nadal
amb els mitjans de comunicació, va
subratllar que amb aquesta decisió
s’optimitzen recursos. “Volem una
ciutat de Lleida més forta, però
amb una administració més lleugera.
L’Ajuntament de Lleida vol donar
aquest exemple”, va apuntar el paer
en cap.

La reducció dels quatre organismes
autònoms se suma a la integració
de l’Institut Municipal d’Ocupació
(IMO), el Parc Científic de Gardeny,
Turisme de Lleida i el Consorci de
Promoció Econòmica a GlobaLleida,
consorci que unifica tots els ens
de promoció econòmica, empresarial i territorial en una sola entitat
per a tota la demarcació.
D’aquesta manera, aquest any
l’Ajuntament de Lleida reduirà de
vuit a dos el nombre d’organismes
autònoms.

