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2014: reptes nous, pressupostos nous, actuacions noves

Francesc Caballero

Ha començat el nou any amb el desig
que el pròxim exercici pugui ser el de les
solucions als nombrosos problemes que
la nostra societat té davant seu. I no en
són pocs. Però les actuacions pretèrites
en llastren llur assoliment. A més de les
retallades en salut, educació, cultura i
salaris o pensions com també les pujades de càrregues impositives, ara tenim
les noves pujades de preus d’elements
bàsics com l’aigua i l’electricitat. L’atur
es troba disparat sobretot en el que fa

referència als de llarga durada i entre la
joventut. El desenvolupament socioeconòmic no acaba d’arrencar malgrat
els esforços del nostre teixit comercial,
agroalimentari i de serveis. Hi ha alguna
cosa que ens mostra que les polítiques
que les administracions duen a terme,
especialment l’autonòmica i la central,
no acaben de rutllar. I, enmig, altres temes, com el de la relació Catalu-nya-Espanya, no s’acaba d’enfilar.
De tota manera, com que tot no ha
de ser de color obscur, sortosament,
en els darrers moments de l’any hem
vist com en l’àmbit més proper, el de
l’administració municipal lleidatana,
s’han pres decisions que fan albirar alguna espurna d’esperança. Primer se’ns va
anunciar la congelació de les taxes i els
impostos per al pròxim any, mantenint
les prestacions socials. Posteriorment,
en el ple d’aprovació dels pressupostos per al nou exercici, s’arribà fins i tot
a un acord amb el principal partit de
l’oposició per tal de millorar les futures

accions envers l’ocupació i la cohesió
social i la promoció econòmica. Fins i tot
veiem que hi havia un intent de l’altre
partit de l’oposició d’apropar posicions.
A més, poc temps després, un nou pacte
de la Paeria amb els diferents actors socioeconòmics, afegint-se al subscrit pels
grups municipals PSC-CiU, pot facilitar
les possibles creacions de nous llocs de
treball.
Tal vegada sí que hi ha esperança
que les coses comencen a canviar i,
aplicant intel·ligentment les eines de
què disposem, podem arribar a posar
en marxa aquesta maquinària que ens
retorni als estadis de benestar social assolits en temps no tan llunyans. I com
que l’esperança és el darrer que es perd,
brindem perquè aquesta espurna que
sembla que s’albira es transformi en
lluminària completa que ens il·lumini el
camí correcte cap al progrés i les garanties socials que ens mereixem i felicitem
els qui ho han fet possible. Esperem no
equivocar-nos. •••

Com crear 1.300 llocs de treball a Lleida

Joan Vilella

Convençuts que la millor política social
que es pot fer és la creació de llocs de treball, el Grup Municipal del PP va defensar
en el Ple de Pressupostos un nou Pla per a
l’Impuls de l’Ocupació a la ciutat de Lleida.
Un pla que hauria de ser una prioritat per a
l’Ajuntament, atès que l’atur és el principal
problema que afecta la societat i que a la
ciutat de Lleida pateixen 11.868 persones.
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El nou Pla per a l’Impuls de l’Ocupació,
que tindria un pressupost de dos milions
d’euros, s’estructura en tres línies de treball
que tenen com a objectius millorar l’accés
al mercat de treball dels ciutadans de Lleida, afavorint la seva contractació, l’impuls
a l’autoocupació dels emprenedors i el
suport al desenvolupament de l’activitat
empresarial. La primera línia d’actuació
d’aquest pla va dirigida a facilitar l’accés
al treball de les persones aturades de
Lleida i consisteix en una ajuda a les
empreses que ampliïn la seva plantilla.
Els beneficiaris d’aquesta ajuda serien les
mateixes empreses, que rebrien una subvenció de 300 euros mensuals per contracte formalitzat a jornada completa.

El Pla per a l’Impuls de
l’Ocupació del PP podria
generar 1.300 llocs de
treball a la ciutat de Lleida

Una segona línia d’actuació seria la creació d’empreses i estímul a la innovació,
promovent el treball per compte propi.
Aquesta ajuda aniria dirigida a subvencionar un percentatge de la quota mínima
d’autònoms d’aquelles persones emprenedores de Lleida que es constituïssin
com a treballadors per compte propi en el
Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA). La subvenció s’aplicaria durant un
període màxim de dotze mesos, i seria necessari estar empadronat a la ciutat de Lleida. Entre les dues línies d’actuació, aquest
nou Pla per a l’Impuls de l’Ocupació, com a
mínim, podria generar la creació de 1.300
llocs de treball a la ciutat de Lleida.
Malgrat la bondat d’aquesta proposta, no ha estat assumida per l’equip de
Govern de Paeria, més preocupat per
evitar la desfeta de l’Empresa Municipal
d’Urbanisme i de La Llotja que de les veritables preocupacions i necessitats dels
ciutadans de Lleida. •••
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Més seguretat per als vianants
La seguretat viària és una responsabilitat de tothom. Així ho creiem des de
l’Ajuntament de Lleida i és per això que
hem engegat un paquet de mesures per
reduir el nombre de sinistres a la via pública, especialment els atropellaments als
vianants i per aprofundir en la sensibilització de tots els lleidatans i totes les lleidatanes.
Es preveuen 138 actuacions a la via
pública, moltes de les quals ja s’estan
duent a terme en diferents carrers de
la nostra ciutat: instal·lació de semàfors
nous, col·locació de més passos elevats i
bandes rugoses, l’habilitació de passos de
vianants protegits amb pilones o aparcaments de motos i bicicletes, l’ampliació de
zones amb limitació de velocitat a 30 km/
hora i la instal·lació de radars i “semàfors
vermells” per sancionar aquells conductors irresponsables que no compleixen la
normativa.
Aquesta sensibilització ciutadana és imprescindible per al bon funcionament de

la ciutat. Per reforçar la part més educativa
i didàctica i per estendre el concepte de
prevenció en l’àmbit del trànsit i la mobilitat per mitjà dels infants, l’Ajuntament
convocarà el concurs Carta als conductors
i conductores de Lleida entre els alumnes
de 6 a 10 anys dels centres de primària
de la ciutat. Prop de 10.000 nens i nenes
podran expressar la seva opinió i donar
recomanacions i consells sobre com evitar atropellaments i accidents als nostres
carrers.

Marta Camps

En aquest sentit, doncs, el govern municipal engega una campanya de divulgació general, sota el lema “Amb tu, a Lleida
ens movem més segurs”, per tal de cons-

La Paeria engega una
campanya de divulgació
general sota el lema “Amb
tu, a Lleida ens movem més
segurs”

cienciar tothom, i especialment els conductors, de la necessitat de limitar la velocitat a tota la ciutat i respectar els passos
de vianants, les zones 30, els carrils bici, els
carrils bus, etc. Lleida ha de ser una ciutat
segura, especialment per als col·lectius
més vulnerables de la mobilitat urbana, i
estem segurs que amb la col·laboració de
tothom això és possible. •••

Votem sí contra l’atur i per la cohesió
Els pressupostos de l’Ajuntament de
Lleida per al 2014 no són els nostres pressupostos. Com és lògic, si CiU governés la
ciutat de Lleida caldria primer un estudi
més a fons dels números i, segurament,
replantejar-se, i molt, la manera com s’ha
gestionat fins ara la ciutat i com volem que
sigui en el futur.
Però les especials circumstàncies que
estem patint actualment ens obliguen a
fer un exercici de generositat i, sobretot,
de responsabilitat. Hem votat a favor dels
pressupostos, malgrat la incomoditat que
ens pugui representar assumir un endeutament i una pressió fiscal municipal sobre
la qual no hi podem actuar com voldríem.
Des del Grup de CiU hem criticat i continuarem criticant totes les actuacions de l’equip
de govern que considerem denunciables.
Però alhora hem decidit fer el pas, insòlit
en l’oposició a la ciutat, d’implicar-nos en la
millora dels comptes i a reforçar la cohesió
social i les polítiques d’ocupació per lluitar

contra el nostre principal enemic polític,
que no és cap regidor ni cap sigla política,
sinó l’atur, que afecta 11.868 lleidatanes i
lleidatans.
Finalment són 500.000 euros que eleven
fins als 4,2 milions d’euros els programes
municipals per a la promoció de l’ocupació.
També hem negociat i acordat un impuls
en les partides de cohesió social, promoció
econòmica i turística i cultura, sobre el que
ja fa l’equip de govern. Seran entre 800.000
i un milió d’euros per complementar i engegar accions que aportin valor afegit al
que ja es feia des de les diferents regidories.
Cal dir que l’import de les partides acorda-

Hem millorat el pressupost
en la lluita contra l’atur
i en polítiques socials i
de promoció, sense més
càrrega fiscal

Joan Ramon Zaballos

des en aquest pacte de pressupostos (entre
1,2 i 1,5 milions d’euros) en cap cas no suposen una càrrega fiscal afegida a les veïnes
i veïns de Lleida, sinó que surten dels fons
de contingència, l’estalvi i el romanent de
tresoreria.
Finalment, dins del pacte hem inclòs un
mecanisme de rendiment de comptes. •••
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