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L’Ajuntament de Lleida congela tots els
impostos i taxes municipals per a l’any 2014
• Ros: “En temps difícils, garantim el funcionament de la ciutat i la preparem per al futur”
L’Ajuntament de Lleida congelarà tots
els impostos i taxes municipals (l’IBI,
l’impost de circulació, escombraries,
etc.) per a l’any 2014. Aquesta és una
de les principals novetats anunciades
per l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, en el
Ple de Política Municipal sobre l’Estat
de la Ciutat 2013 celebrat el 23 de juliol
al Palau de la Paeria. “En temps difícils,
garantim el funcionament de la ciutat i
la preparem per encarar el futur”, va afirmar l’alcalde, que va indicar que mesures com aquesta demostren que la gestió econòmica de la Paeria està marcada
per l’eficiència, l’eficàcia i l’austeritat.

L’ocupació, la promoció
econòmica, l’educació i
l’esport, eixos importants de
la gestió municipal
L’alcalde també es va referir a altres
prioritats municipals com l’educació i
va defensar “el manteniment dels serveis educatius malgrat les retallades, i
la qualitat de l’ensenyament públic”. La
Paeria treballa a tots nivells, des de les
escoles bressol (augmentat-ne la flexibilitat i l’amplitud horària), a la recerca
de titulacions noves (FP Superior en
Arts Escèniques i el Grau Superior del
Conservatori de Música) i a l’impuls de
la Formació Professional.

En el ple va destacar la voluntat de tots els grups polítics d’engegar mesures contra l’atur. © H.S.

Quant a l’esport, l’alcalde va incidir
en l’aposta per l’esport de base i en
l’elaboració del Pla Director de l’Esport,
que determinarà els ajuts que es destinaran a clubs i esportistes lleidatans.
L’Ajuntament treballarà en els àmbits
de la promoció econòmica i l’ocupació,
i especialment en el suport als emprenedors amb programes com el Pla local
d’ocupació, formació i emprenedoria
juvenil, que ha creat 170 llocs de treball.
Ros va destacar el Parc Científic com un
agent actiu d’ocupació que dóna feina a
prop de 1.400 persones.

Intervencions de l’oposició
El cap de l’oposició, Joan Ramon Zaballos, va parlar de la necessitat de continuar fomentant l’emprenedoria i la
creació de llocs de treball per disminuir
l’índex d’atur a Lleida, mentre que el
portaveu del Partit Popular, Joan Vilella,
va criticar la lentitud amb què s’està elaborant la candidatura del Turó de la Seu
Vella com a Patrimoni de la Humanitat
i el dèficit de superfícies comercials a
Lleida. La portaveu socialista, Marta
Camps, va remarcar els grans avenços
en matèria d’habitatge.
Aprovades 7 propostes de resolució
El Ple sobre l’Estat de la Ciutat va aprovar finalment 7 propostes de resolució
(de les 14 presentades per PP, CiU i PSC)
relatives a la lluita contra l’atur a la ciutat de Lleida; l’elaboració d’un projecte
educatiu de ciutat; la priorització de
l’accessibilitat dels vianants en els projectes d’urbanització; l’impuls de la candidatura del Turó de la Seu Vella com
a Patrimoni Mundial; l’establiment de
polítiques per al foment de l’ocupació;
l’elaboració del Pla Director de l’Esport
per regular i garantir la pràctica esportiva a la ciutat, i la lluita contra la corrupció i la defensa de la transparència i de
les bones pràctiques en política. •••
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