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L’atenció social, prioritat del pressupost
• El foment de l’ocupació, un altre dels eixos bàsics dels comptes
municipals per al 2015, que ascendeixen a 156 milions d’euros
DESPESA DIÀRIA ANY 2015

E

l pressupost de l’Ajuntament de
Lleida per a l’any 2015 ascendeix
a 156 milions d’euros, una xifra
que representa un increment d’un
2,18% respecte a l’any passat. L’atenció
social a les persones i a les famílies i el
foment de l’ocupació seran les prioritats dels comptes municipals. Al capítol d’inversions es destinen 8.000.000
euros, dels quals 1.970.000 es financen
amb estalvi.
Els comptes municipals tenen una
clara orientació social i destaquen les
noves iniciatives per a joves en risc
d’exclusió social que han abandonat
els estudis i no treballen. En aquest
sentit, es posaran en marxa dues noves
escoles a Balàfia i a la Bordeta (centres
de reforç educatiu i social a partir de les
17.00 h, en acabar les classes formals).
D’aquesta manera es passarà de 3 a 5
centres propis d’aquestes característiques a la ciutat i el manteniment de 3
concertats.
D’altra banda, es crearà una entitat —vinculada a l’Institut Municipal
d’Ocupació— per afavorir la formació
i la inserció laboral dels joves en risc
que han patit fracàs escolar o tenen
dificultats d’inserció laboral. A més,
la Paeria oferirà 80 places per a joves
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La Paeria destina un total
de 8.000.000 euros al
capítol d’inversions
que facin la FP dual (40 per al món de
l’ensenyament i 40 més per a altres
àrees). Es redueixen les tarifes d’atenció
domiciliària i s’inverteix en el Consorci
de Persones Sense Llar, format per la
Paeria, el Bisbat, Càritas i Arrels. A més,
es donarà continuïtat al Pla oQpt i al
Pla Reorienta’t.

La principal partida del projecte
de pressupost, amb 31,02 milions
d’euros, es dedica a la cohesió social i
a l’educació ocupacional i representa el
24,4 % del total dels comptes. La resta
de partides són serveis per a la ciutat,
26,22 milions (el 20,6%); seguretat, civisme i règim interior, 18,87 milions
(14,8%); urbanisme i via pública, 17,90
milions (14,1%); economia i tecnologia,
8,86 milions (7%); cultura, 5,67 milions
(4,5%); esports, 4,69 milions (3,7%);
comerç, mercats, turisme i promoció
econòmica, 3,64 milions (2,9%); òrgans
de govern i grups municipals, 3,59 milions (2,8%); serveis de caràcter general, 3,41 milions (2,7%), i igualtat, sanitat, joventut i drets civils, 3,33 milions
(2,6%).
La proposta econòmica manté la
qualitat dels serveis públics i universalitza l’atenció social. Pel que fa als
ingressos, es congela la càrrega impositiva, es redueix un 17% els valors
cadastrals i s’augmenten els beneficis
socials, amb la teleassistència gratuïta
per a totes les persones majors de 65
anys, el transport públic gratuït per a
majors de 65 anys i la concessió de 50
hores gratuïtes per aparcar a la zona
blava per a conductors sense multes.

CRITERIS
Orientació social
• En les despeses: manteniment de la qualitat dels serveis públics i
universalització de l’atenció social
• En els ingressos: congelació de la càrrega impositiva i augment dels
beneficis socials
Orientació al creixement econòmic
• Ocupació, creació d’empreses i captació d’esdeveniments i inversions.
• Potenciar l’atractivitat de la ciutat amb activitats culturals i esportives
Orientació financera
• Mantenir equilibris financers
• Austeritat i rigor: la despesa estrictament necessària i possible en base
als ingressos certs
• Transparència financera
• Continuar amb la reducció de l’endeutament
• Finançament de les inversions en base a l’estalvi sense nou deute
• Millora dels terminis de pagament
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Els pressupostos també prioritzen el
creixement econòmic amb l’ocupació,
la creació d’empreses i la captació
d’esdeveniments i inversions. Es potencia l’atractivitat de la ciutat amb activitats culturals i esportives.
En l’àmbit d’urbanisme, es continuen
les polítiques de promoció d’habitatge
amb ajudes al lloguer i també amb subvencions a la instal·lació d’ascensors en
els habitatges de protecció oficial que
no en tenien. Com a novetat de l’any
2015, s’incorpora la garantia de serveis
d’aigua, gas i electricitat en la població
en risc.
En l’aspecte cultural, es recupera el
festival de poesia Mahalta, es prepararà l’Any Granados (tindrà lloc el 2016)
i es finalitzarà el projecte del nou edifici del Museu Morera. Pel que fa als esports, s’incrementaran els esports base
adreçats als joves en risc i es renovaran
progressivament els camps de futbol
de gespa artificial. Altres novetats als
pressupostos del 2015 són el manteniment dels agents cívics, la reposició
de les vacants en el cos de la Guàrdia
Urbana, la consolidació del servei “Fem
dissabte al teu barri”, la millora de
l’enllumenat, la campanya d’asfaltatge
i de senyalització horitzontal i la campanya de millora de diversos camins de
l’Horta.
Els comptes mantenen els equilibris
financers, l’austeritat i el rigor. Un altre
punt destacat del pressupost és la significativa reducció de l’endeutament,
que serà de 10,7 milions d’euros.
L’Ajuntament de Lleida també aposta per una important rebaixa de la
càrrega financera. La Paeria continuarà
rebaixant, com ja ha fet els darrers
anys, la ràtio del deute sobre ingressos
corrents. La càrrega financera prevista
per l’Ajuntament l’any 2015 se situarà
en el 64%, la més baixa dels darrers
anys. En aquest sentit, cal remarcar que
el 2003 aquest indicador va arribar a un
màxim del 133%.
Les inversions, que pugen a
8.010.000 euros, es destinaran al Pla
de barris, al Pla de Foment de TurismeCentre Històric, al Cementiri, a la Biennal Cristòfol, a inversions de reposició,
a la continuació de les obres del Museu

INVERSIONS
Inversions
Als pressupostos
A concessionàries

9.080.000,00 €
8.010.000,00 €
1.070.000,00 €

• Pla de Barris
• Pla de Foment de Turisme – Centre Històric
• Cementiri
• Expropiacions
• Biennal Cristòfol
• Inversions de reposició
• Honoraris
Equipaments Municipals
• Museu de la Ciència i el Clima
• Centre d’Arts Escèniques – Aula de Teatre
• Trasllat Escola Bressol Sucs
• Inversions en escoles i edificis municipals
• Instal·lacions Esportives Municipals
• Circuit municipal de Rufea Dirt Track
• Vestidors camp de futbol de Gardeny
• Altres actuacions en instal·lacions esportives municipals

3.280.000 €

1.295.000 €

Vies públiques i infraestructures bàsiques
• Subministrament elèctric de Gardeny
• Rotondes N-II i calçades laterals
• Rotonda Mariola Tres Pontets
• Rehabilitació del Pont del Bou (Sucs)
• Ampliació de voreres, passos de vianants i millora de seguretat vial
• Ampliació del carril bici centre ciutat
• Urbanització de carrers i places: Salou, Puig Andreu, Ciutat de Fraga,
Camí de Picos, Arquitecte Villalonga i Enric Crous
2.945.000 €
Jardins, places i espais públics
• Renovació i ampliació jocs infantils i elements esportius
• Enjardinament rotonda del Cementiri
• Arranjament de places i espais públics: Alfred Pereña, talús Auditori,
Mariola, Escorxadors, zona esportiva de Pardinyes i entorn piragüisme
• Ampliació horts professionals
490.000 €
• Inversió en cicle aigua i clavegueram d’acord
amb el nou contracte amb Aigües de Lleida
• Millora i ampliació de l’enllumenat de la ciutat

Els comptes mantenen
els equilibris financers,
l’austeritat i el rigor
de la Ciència i el Clima, a la posada en
marxa del Centre de Creació Cultural a
Gardeny, al trasllat de l’escola bressol
de Sucs, a inversions en escoles i edificis muncipals, al circuit municipal de
Rufea Dirt Track, als vestidors del camp
de futbol de Gardeny i a diferents actuacions en instal·lacions esportives
municipals. Quant a les vies públiques
i infraestructures bàsiques, s’inclou el
subministrament elèctric de Gardeny,
les rotondes a la N-II i les calçades laterals, la rotonda Mariola Tres Pontets,

748.000 €
322.000 €

la rehabilitació del Pont del Bou a Sucs,
l’ampliació de voreres, de passos de
vianants i la millora de la seguretat
viària; l’ampliació del carril bici al centre de la ciutat, i la urbanització de carrers i places (Salou, Puig Andreu, Ciutat de Fraga, Camí de Picos, Arquitecte
Villalonga i Enric Crous).
Pel que fa als jardins, places i espais
públics, s’invertirà en la renovació i
l’ampliació de jocs infantils i elements
esportius, l’enjardinament de la rotonda del Cementiri, l’ampliació d’horts
professionals i l’arranjament de places
i espais públics (Alfred Pereña, talús de
l’Auditori, la Mariola, Escorxador, zona
esportiva de Pardinyes i entorn piragüisme). •••
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