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El ple de l’Ajuntament de Lleida del 19 de desembre va aprovar els pressupostos del 2013 C. © Hermínia Sirvent.

Uns pressupostos més socials per al 2013
• Àngel Ros subratlla que la millor política que es pot fer ara és la creació d’ocupació
El Ple Municipal va aprovar el 19 de
desembre de 2012 el projecte de pressupostos municipals per a l’any 2013,
amb el suport de l’equip de govern,
del PSC, l’abstenció del PP i els vots en
contra de CiU.
Els comptes prioritzen, clarament,
l’ocupació, l’atenció social i l’educació, i mantenen el nivell de serveis
a la ciutat malgrat les retallades de
l’Estat i la Generalitat i els retards en
el cobrament d’ingressos d’aquestes
dues administracions. La demora en
el pagament de les dues administracions ascendeix a gairebé 26 milions
d’euros, dels quals 19,8 milions corresponen al govern català i 6,1 milions
d’euros, al govern central.
Pressupost de 166,5 milions
El pressupost net de l’Ajuntament
de Lleida per a l’any 2013 serà de
166,5 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 2 per cent respecte a l’any passat.

La partida de Serveis per a la ciutat
ocupa el segon lloc pel que fa a volum
de despesa, amb 24,8 milions d’euros
i un 20,4% del pressupost, seguida de

Estalvi de 2,1 milions d’euros
Cal assenyalar també que els comptes municipals vénen marcats per la
generació d’un estalvi pressupostari
de 2,1 milions d’euros, que servirà per
finançar gran part de les inversions
previstes a la ciutat. Aquestes últimes
ascendeixen a 8,1 milions d’euros i se
centraran en el manteniment de vies
públiques i infraestructures bàsiques
(es destinaran 3,7 milions) i al Pla de
Barris (2 milions).

Els comptes municipals
per a aquest any seran de
166,5 milions d’euros, un
2% més que l’any 2012

A aquestes xifres, cal afegir-hi la inversió que executarà directament la
concessionària Aigües de Lleida pel
nou contracte, que ascendeix a 1 milió d’euros.

la de Seguretat, Civisme i Règim Interior (amb 18,9 milions i el 15,6%) i la
d’Urbanisme i Via Pública (amb 17,3
milions i un 14,2%). Aquestes quatre
partides pressupostàries representen
el 75% del pressupost municipal per a
aquest any.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i la
tinenta d’alcalde i responsable d’Economia, Montse Mínguez, van manifestar que amb aquests pressupostos
la Paeria aposta pel foment de l’ocupació, el manteniment dels serveis
públics i l’educació, “les millors políti-

La despesa pressupostària més important de l’Ajuntament de Lleida per
a l’any en curs es destinarà a la partida
de Cohesió Social, Educació i Ocupació, que suma 27,7 milions d’euros.
Aquesta xifra representa un 22,8 per
cent del total de les despeses corrents.
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Les propostes en inversió per al 2013

8,1 milions d’euros
Cementeri 335.649 €
Inversió en terrenys 925.000 €
Plans de Barris (Centre Històric i Noguerola) 2.000.000 €
Vies públiques i infraestructures bàsiques 3.754.500 €
Inversions de reposició 120.000 €
Aportacions a empreses municipals 1.000.000 €
ques socials que es poden
fer en aquests moments”.
Mínguez va lamentar que
en l’elaboració dels pressupostos en un escenari
complex “l’Ajuntament es
queda sol, ja que la resta
d’administracions li deuen
molts diners”.
La tinenta d’alcalde va
destacar en aquest sentit
que els pressupostos del
2013, malgrat la conjuntura
actual, “creixen un 2%, permeten baixar la ràtio d’endeutament sobre ingressos
corrents en 11,7 punts i la
reducció de despeses de
personal, és un pressupost
equilibrat que permet 1
milió d’euros en fons de
contingència i 2,1 milions
d’euros d’estalvi”.
Mínguez va afegir que
“som davant d’un pressupost social, en què s’incrementen les partides de la
despesa social, s’aposta per
la creació d’ocupació, es
manté el nivell de serveis a
la ciutat i es garanteixen els
serveis educatius”.
Esmenes de l’oposició
Per la seva banda, l’alcalde de Lleida va qualificar
els pressupostos aprovats
com els “que han de donar
resposta al que la societat
necessita ara” i va agrair, en
aquest sentit, les esmenes i
les propostes presentades
per l’oposició.
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Els comptes municipals
del 2013 han incorporat
dues esmenes presentades
pel PP, que van ser aprovades per unanimitat. Així, en
l’apartat d’inversions es va
aprovar fer el projecte de
l’escola bressol de Cappont,
fer millores a carrers de Vila
Montcada i urbanitzar la
plaça carrer Escultor Gualter xamfrà amb el carrer
Costa de Magraners.
Quant a les partides de
despesa, es va acordar incrementar en 30.000 euros
la partida del manteniment
de vies públiques, augmentar en 16.885 € la partida de
transferències a ens sense
lucre (amb aquesta incorporació sumaran 180.000
€) i apujar 1.776 € l’import
del subministrament d’aliments a la Canera.
Plans de barri
El consell d’administració de l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) va
aprovar els pressupostos
per a l’any 2013, que preveuen mantenir la inversió en
els Plans de barri del Centre
Històric i Portal de Magdalena-Noguerola (2 milions
d’euros), amb projectes
emblemàtics que ja s’estan
desenvolupant, com ara els
“Solars vius”, el Mercat del
Pla i la rehabilitació del convent de Santa Clara.
L’aturada de l’activitat del
mercat immobiliari i el re-
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Els Plans de
barri del Centre
Històric i Portal
de MagdalenaNoguerola, principals
inversions
tard de la Generalitat en el
pagament de la seva part
dels plans de barri, que ascendeix a sis milions d’euros, han fet que el 2012 es
tanqui amb 674.000 euros
de pèrdues.
La presidenta de l’Empresa Municipal d’Ur-banisme,
Marta Camps, va explicar
que aquest ajornament del
pagament de la Generalitat
ha fet que enguany no es
generin beneficis.

Tot i això, l’Empresa Municipal d’Urbanisme pot
absorbir aquestes pèrdues,
ja que està molt sanejada i
gaudeix de recursos propis
i propietats que permetran,
un cop se superi la baixa
activitat en el mercat immobiliari, recuperar beneficis. Les previsions de cara a
l’any 2013 són d’un balanç
equilibrat.
Rambla de Ferran
Pel que fa a les actuacions previstes, a banda dels
projectes dels “Solars vius”,
el Mercat del Pla i la rehabilitació del convent de Santa
Clara, també es preveu tirar
endavant el concurs d’idees
i la redacció del projecte de
la nova Rambla de Ferran.

INGRESSOS CORRENTS 2013
Cessió impostos estatals
3,82%
Taxes i preus públics
19,20 %

Impostos
municipals
51,73 %

Ingressos patrimonials
0,39 %

Transferències
corrents
24,86 %

DESPESES CORRENTS
Personal 43,58 %
55,26 M€
Interessos 4,32%
5,48 M€

Fons de
contingència
L.O. 2/2012
0,79% 1M€
Aportacions
corrents a
Transferències
organismes
corrents (no org
municipals
2,72% 3,45 M€ autonoms) 9,26 % 11,74 M€

Compra béns
i serveis 39,33 %
49,86 M€
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Igualment, es durà a terme l’arranjament de la plaça Balàfia, el col·lector de
Llívia i l’arranjament de diversos carrers de la ciutat,
com ara la millora i l’agençament de Miquel Aragonès (al barri de la Bordeta),
l’ampliació d’un tram del
carrer República del Paraguai, la urbanització del
carrer Mostain (Llívia) i l’ampliació del primer tram del
carrer Bruc (Cappont).
Durant l’any 2013 es preveu exectuar el projecte per
construir les rotondes previstes a la N-II (carretera de
Saragossa) amb el finançament provinent del traspàs
de carreteres del Ministeri
de Foment a la Paeria, a més
d’un nou accés a Gardeny
des del passeig de Ronda, a

l’altura de la plaça de l’Exèrcit,
i el subministrament elèctric
del turó de Gardeny.
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EL 75% DEL PRESSUPOST MUNICIPAL ES DESTINA
A LES PRIORITATS:
MILIONS D’€

Impulsar l’habitatge
També es potenciarà tot
allò relacionat amb habitatge. L’Empresa Municipal

Previsió de construir
les rotondes a la N-II
i tirar endavant el
concus d’idees i el
projecte de la nova
Rambla de Ferran
d’Urbanisme i l’Agència Catalana de l’Habitatge han
engegat la mesa d’Emergències Socials. Ambdós
desti
naran 20 pisos de la
seva propietat per llogar a
un preu bonificat d’acord
amb les necessitats de cada

30

25

Urbanisme

20 i via pública

Securetat,
civisme i
règimen
interior
18,96

Serveis per a
la ciutat
24,82

Cohesió
Social,
Educació i
Ocupació
27,77

17,33
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família que els cal un habitatge de manera immediata
(en els casos de desnonaments, de situacions d’exclusió, per la impossibilitat
de pagar el lloguer, etc.).

Finalment, la Paeria ha
posat en marxa una oficina
municipal per atendre i assessorar persones amb problemes de pagament de la
hipoteca i del lloguer. •••

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPRESA CORRENT
ESPORTS
3,4% 4,13 M €
ORGANS DE GOVERN I GRUPS
MUNICIPALS 2,97% 3,6 M €
SERVEIS CARÀCTER GENERAL
2,77% 3,36 M €
IGUALTAT, SANITAT, PARTICIPACIÓ,
JOVENTUT Y DRETS CIVILS 2,6% 3,16 M €

CULTURA 5,19%
6,3 M €
ECONOMIA I TECNOLOGIA
7,09% 8,6 M €
Inclou:
• Enllumenat públic
• Vies públiques
• Manteniment Edificis
municipals

COMERÇ, MERCATS, TURISME
I PROMOCIÓ ECONÒMICA
2,74% 3,32 M €

COHESIÓ SOCIAL, EDUCACIÓ I
OCUPACIÓ 22,88 % 27,77 M €

Inclou:
• Benestar i Cohesió Social
• Ocupació
• Educació

URBANISME I VIA PÚBLICA
14,28% 17,33 M €

SEGURETAT, CIVISME I RÈGIM
INTERIOR 15,62% 18,96 M €

SERVEIS PER A LA CIUTAT
20,45% 24,82 M €

Inclou:
• Agents de la Guardia Urbana
• Protecció civil
• Servei centralitzats

Inclou:
• Contracte Neteja
• Parcs i Jardins
• Transport públic
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