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Aprovat el pressupost per àmplia majoria
• E ls comptes municipals de la ciutat per a l’any 2014 pugen a 158,7 milions d’euros

Un total de 21 regidors del PSC i CiU van votar favorablement els presupostos municipals del 2014. © Hermínia Sirvent.

Els comptes tenen una clara
orientació social i inclouen
la congelació de tots els
impostos i les taxes

El Ple extraordinari de l’Ajuntament
de Lleida va aprovar el 16 de desembre el Pressupost General per a
l’exercici del 2014 amb una àmplia
majoria, després que 21 regidors i regidores dels grups del PSC i CiU li do-

nessin suport, un fet que no es donava
des del 1984, any en què els comptes
es van aprovar per unanimitat.
El pressupost de l’Ajuntament
de Lleida per a l’any 2014 serà de
158.737.793,88 euros i preveu la congelació de tots els impostos (inclòs
l’IBI) i les taxes municipals. Els comptes municipals són austers i estan
orientats al creixement econòmic, és a
dir, a l’ocupació, la creació d’empreses
i la captació d’inversions. A més, tenen una clara orientació social, ja que
es mantindran els serveis públics i
l’atenció social, sobretot l’educació i la
cultura.
Quant a la despesa, a Cohesió Social, Educació i Ocupació es destinen 29,41 milions d’euros (el 24,3%
del pressupost); a Serveis per a la
ciutat, 24,42 (el 20,2%); a Seguretat,
civisme i règim interior, 17,84 (el
14,7%); a Urbanisme i Via Pública,
16,93 (el 14%); a Economia i Tecnologia, 8,52 (el 7%); a Cultura, 6,12 (el
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5,1%); a Esports, 4,35 (el
3,6%); a Òrgans de Govern
i Grups Municipals, 3,63
(el 3%); a Comerç, Mercats, Turisme i Promoció
Econòmica, 3,38 (el 2,8%);
a Serveis de caràcter general, 3,31 (el 2,7%), i a
Igualtat, Sanitat, Joventut
i Drets Civils, 3,20 milions
d’euros (el 2,6%).
Política d’inversions
Respecte a les inversions, la Paeria augmenta
aquest capítol, que passa
a ser de 14.159.771 euros.
La partida més gran puja
a 5.291.000 euros i es destinarà, entre altres, al Pla

de Barris, a l’equipament
de persones sense llar i a
la millora de la senyalització turística. A més, s’han
previst 2.310.938 euros
per a actuacions a les vies
públiques i en infraestructures bàsiques, com ara el
subministrament elèctric
de Gardeny, les rotondes a la N-II, la millora de
l’accessibilitat al carrer
Santa Fe dels Magraners,
la rehabilitació de la plaça
Pau Casals, la millora de
la seguretat viària al Secà
de Sant Pere i el clavegueram de Sucs. Finalment, es
destinaran 535.000 euros a
l’ampliació del circuit mu-

El pressupost del
2014 destinarà 4,2
milions al foment
de l’ocupació
nicipal de Rufea, la millora
del Pavelló Poliesportiu
Municipal Juanjo Garra, els
honoraris de redacció del
Museu Morera i la millora
de les instal·lacions esportives municipals, centres
cívics i edificis municipals.
Les empreses concessionàries destinaran 6.022.833
euros a la inversió en cicle d’aigua i clavegueram,

la millora i l’ampliació de
l’enllumenat de la ciutat
i les inversions en estalvi
energètic.
L’aprovació dels pressupostos municipals per a
l’any vinent és el resultat
de l’acord entre els grups
polítics municipals del PSC
i CiU. De fet, aquest acord
amplia el compromís específic en matèria d’ocupació
a què ja havien arribat els
dos grups, que permet incrementar en mig milió
d’euros l’impuls al foment
de l’ocupació, i abasta ara el
conjunt dels comptes municipals de l’any vinent. •••

Acord entre els grups del PSC i CiU per
aprovar els pressupostos del 2014
L’alcalde de Lleida va destacar que és un acord fruit
de la responsabilitat, per al
bé de la ciutat, i no per una
necessitat d’assegurar la
governabilitat. Així, Ros va
posar de relleu que aquest
és el pressupost que rep una
majoria més àmplia des dels
anys 1983 i 1984, quan es
van aprovar per unanimitat.
L’acord inclou el compromís de dedicar fins a
800.000 euros resultants de

la previsió d’economies en
l’execució del pressupost
(estalvi, liquidació de pressupost i fons de contigència) als àmbits d’Urbanisme,
Promoció Econòmica, Comercial i Turística, Social
i Tercer Sector i Educació i Cultura, com també
al foment de polítiques
d’ocupació, que permetrà destinar 500.000 euros
més a l’activació del treball.
L’acord estableix també que
es constituirà una comissió
L’alcalde i el cap de l’oposició formalitzant l’acord del presupost. © H.S.

de seguiment mensual per
articular la gestió dels compromisos assolits.

Els agents econòmics signants del pacte per a l’ocupació a la Paeria. © H.S.

Impuls a l’ocupació
D’altra banda, els agents
socials i econòmics de la
ciutat s’han unit al pacte
per l’ocupació que han impulsat els grups del PSC
i CiU a l’Ajuntament de
Lleida i que té una dotació
econòmica de 4,2 milions
d’euros inclosos en el pres-

supost municipal. L’alcalde
de Lleida, Àngel Ros; el cap
de l’oposició, Joan Ramon
Zaballos; el president de la
Cambra de Comerç de Lleida, Joan Simó; la secretària
general d’UGT de les Terres
de Lleida, Núria Solé, i el
secretari general de CCOO
de Lleida, Jaume Sellés,
van donar el seu suport a
l’estratègia local integrada
d’activació i promoció de
l’ocupació a Lleida 2014. •••
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