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El mandato del cambio
Debemos hacer de la
Paeria un ejemplo de
transparencia y buen
gobierno

Ángeles Ribes

Las elecciones locales del pasado mayo
han dado como resultado una nueva corporación municipal, mucho más plural y
abierta de lo que había sido hasta ahora.
Los cuatro concejales del grupo municipal de Ciudadanos adquirimos un
compromiso de cambio con los vecinos
de Lleida, siendo conscientes de que
deberemos afrontar retos de muy diversa índole. Debemos hacer de la Paeria
un ejemplo de transparencia y buen gobierno. Un ejemplo de austeridad en lo

suntuario y de dedicación en lo humano.
Una casa abierta, donde la ciudadanía
pueda participar exponiendo sus problemas, sus dudas y, por qué no, sus iniciativas...
En estos tiempos de dificultades y
crisis, tanto para las instituciones como
para la ciudadanía, debemos ser capaces de velar por el bienestar de nuestros
vecinos, de garantizar la convivencia y
el respeto a la pluralidad. Debemos ser
capaces, en la medida que las atribuciones municipales lo permitan, de reaccionar para que ningún vecino de Lleida se
encuentre en situación de desamparo,
de exclusión o de dificultades concretas
por falta de recursos.
Desde el grupo municipal de Ciudadanos también seremos firmes en el objetivo de garantizar que nuestra Paeria

sea ejemplo de respeto y lealtad a la
Constitución, ejemplo de respeto y uso
de las lenguas oficiales y ejemplo de respeto y uso de los símbolos nacionales,
autonómicos y municipales. Por tanto,
velaremos para que nadie, desde esta
institución que nos representa a todos,
pretenda vulnerar el principio de igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas y defenderemos la
Constitución y la legalidad vigente como
garantes de la libertad y la solidaridad
entre españoles.
Somos conscientes de que deberemos
ser capaces de llegar a acuerdos entre
fuerzas políticas muy distintas, con modelos de ciudad muy diferentes y con soluciones muy distintas para afrontar los
mismos problemas.
Así, encaramos este nuevo mandato, el
mandato del cambio, dando gracias a los
seis mil votantes que nos han convertido
en tercera fuerza en la Paeria y deseando
dar respuesta a las 140.000 responsabilidades diferentes que esperan de nosotros esfuerzo, compromiso, transparencia, dedicación y buen gobierno.

Una nova Paeria per a la gent i amb la gent

Carles Vega

La suma de voluntats de molta gent ha
configurat la composició d’un Ple de la
Paeria ben diferent de com era, no ja de
l’anterior legislatura, sinó de qualsevol altra. I ho hem de saber interpretar: a partir
d’ara, res no pot ser igual. Tothom sap, i el
flamant equip de govern també, que les
actituds i les maneres de fer han de canviar. Les lleidatanes i els lleidatans s’han
cansat de les velles polítiques de majoria
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absoluta, de ”mano perquè som quinze”.
Les polítiques s’hauran de fer (les haurem
de fer) sobre la base del diàleg, del consens, de la contribució de tots i cadascun dels grups i de les persones electes.
I, sobretot, obrint les portes de la Paeria
de bat a bat i propiciant que la gent en
prengui el control, de l’Ajuntament. Que
el batec ciutadà humanitzi una mica més
la nostra ciutat.
Des de la Paeria estant treballarem en
aquest sentit. I en el nostre treball, tenim
un objectiu triple: el de la transparència i
l’apoderament de la gent; el de la justícia
social; i el de la independència. Per nosaltres, cap de les tres coses individualment
no és possible en la seua plenitud sense les

Tenim un objectiu triple:
transparència i
apoderament de la gent,
justícia social i
independència

altres dues. I el resultat és un: el bé comú.
Ens hem d’esforçar per innovar. Per
exemple, arbitrant eines de control i de foment de la transparència.
Caldrà treballar pel benestar de la ciutadania, per la facilitació dels projectes de
vida de les persones. Per al nostre grup
polític, aquest és un eix troncal de l’acció
política municipal que se sustenta en els
principis d’universalitat en el dret d’accés
als serveis socials i de treball per a la inclusió social.
Caldrà treballar per assolir una societat
més justa i més lliure. Que serà més justa i
més lliure en la mesura que l’emancipació
personal vagi acompanyada de l’emancipació nacional.
Desenes de vegades hem dit que democràcia, qüestió social i qüestió nacional són
indissociables. En aquests quatre anys, des
de la Paeria de Lleida, treballant per les tres
coses treballarem per la gent. Però, sobretot, amb la gent.
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Transparents per principi
He volgut intitular aquest article posant el terme transparència com a principi perquè actualment sembla que parlem d’una tendència o d’una moda...
El grup municipal del PSC hi ha apostat des de fa anys. Hem jugat fort en favor
d’una gestió el més transparent possible
que, en aquest nou mandat, continuem
defensant.
Potser la nostra mancança ha estat no
fer-ne bandera, però, sovint, el dia a dia
no ens permet subratllar els encerts perquè dediquem totes les energies a reparar en allò que podem millorar.
Fet i fet, aquest mateix butlletí ja és
un exercici de transparència ,on s’explica
l’acció de govern i es dóna veu a la resta
de grups polítics, a les associacions de
veïns de la ciutat i també als sindicats.
La pàgina web de l’Ajuntament de Lleida ha estat reconeguda. S’hi han afegit i
millorat 38 documents, 16 dels quals són
informacions que la Paeria fa fàcilment
accessibles per web tot i no estar-hi

Per a nosaltres la
transparència no és ni una
moda ni una entelèquia,
és un fet
obligada segons els criteris de la Llei de
transparència.

Montse Mínguez

S’hi pot trobar el catàleg general de
serveis municipals, les obres més importants en curs, inversió en infraestructures
per habitant o el cost dels serveis finançats amb taxes o preus públics.
Tot plegat ha portat la Paeria a ser un
dels 20 municipis catalans mereixedors
del segell Infoparticipa@ que atorga el
Laboratori de Periodisme i Comunicació
de la UAB perquè complim el 100% en
l’enquesta de transparència i qualitat de
la comunicació pública.
La Paeria també s’ha situat en el primer
lloc del rànquing de transparència ITA
elaborat per Transparency International
España amb un 100% en totes les àrees

que s’avaluen: informació, relacions amb
la ciutadania, transparència econòmica
financera, contractacions, costos dels
serveis, urbanisme, obres públiques,
medi ambient...
Per a nosaltres la transparència no és
ni una moda ni una entelèquia, és un fet
treballat al llarg dels anys de govern i pel
qual continuem apostat, com ho vam fer
des del primer moment.

Contribuïm a una Paeria transparent, oberta i austera
El nou organigrama de funcionament de
la Paeria duu l’empremta dels valors que
Convergència i Unió defensa i porta en el
seu programa: transparència, participació,
austeritat i servei al ciutadà.
Amb el diàleg i el consens de les forces
que integrem el ple hem aconseguit introduir aquestes premisses que sustenten el
nostre programa electoral i que defensem
per fer que la ciutat avanci de manera eficient. Perquè entenem que la gestió municipal ha de ser propera a les persones i ha
de posar l’accent en l’estalvi d’allò que és
superflu, prioritzant els recursos per garantir l’atenció a la ciutadania.
Hem impulsat una Comissió Especial
per la Transparència, que serà presidida de
forma rotatòria pels grups de l’oposició. El
dret a la informació estarà garantit amb la
publicació de les retribucions, dietes i certificat d’ingressos de tots els càrrecs electes i
eventuals de la Paeria, així com de les factures, convenis i concessions. També es tindrà

accés a totes les factures i al registre general i s’introduiran canvis en el funcionament
de la contractació municipal.
Per garantir una major participació hem
instat a impulsar els pressupostos participatius, instaurar l’auditoria ciutadana per
fiscalitzar els comptes i la consulta ciutadania per decidir sobre els grans projectes de
ciutat. D’altra banda, també hem introduït
més democràcia a l’hora de designar els
representants de la Paeria en diferents organismes i fundacions i altres ens.
També hem aconseguit que cada partit
tingui el seu regidor de referència a cada
barri de la ciutat i que els ciutadans puguin
adreçar-se al ple. Hem fet una aposta per
un major rigor en l’ús dels recursos públics

La gestió municipal ha de ser
propera a les persones i ha
de posar l’accent en l’estalvi
d’allò que és superflu

Antoni Postius i Terrado

i, per això, hem instat a reduir els diners que
es destinen a sous eliminant càrrecs i limitant l’ús dels vehicles oficials.
En definitiva, hem posat la primera pedra per avançar en la direcció correcta, amb
les persones com a prioritat. I seguirem treballant per generar l’impuls que cal a Lleida
per fer-ne una ciutat d’oportunitats per a
tothom.
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Un petit gest: obrir la revista a la ciutadania
Lleida necessita un
instrument de comunicació
pública que fomenti el
debat, que tingui el coratge
d’oferir opinions diferents
Carlos González

Explicar-se i donar a conèixer la tasca
que es fa des de l’administració és una
responsabilitat clau en tota bona obra
de govern. Entendre la comunicació institucional com una eina de manipulació
ideològica o d’exaltació personal és, en
canvi, un tret propi dels pitjors sistemes
polítics. Quan el diàleg amb la ciutadania
i la transparència en la tasca de govern
esdevé simple propaganda alguna cosa
falla. Dissortadament, aquest ha estat el
trist paper que ha tingut el butlletí de la
Paeria els darrers anys.

Lleida necessita un instrument de comunicació pública que fomenti el debat,
que tingui el coratge d’oferir a la ciutadania opinions diferents. Lleida es mereix un mitjà de comunicació públic que
promogui l’esperit crític i constructiu.
Fins i tot els processos de canonització
vaticans compten amb un advocat del
diable.
El Comú de Lleida defensa la bona comunicació tant com fuig de la perversa
propaganda i l’encarcarada hagiografia.
Defensem l’existència d’un nou butlletí
de la Paeria independent, crític, respectuós i responsable i treballarem perquè així
sigui. No governem, però proposarem
aquest canvi a la resta de formacions per
intentar convèncer-les de la importàn-

cia de fer un nou butlletí. Sabem que els
temps de l’administració són lents i som
conscients que el gest que plantegem és
petit i insuficient. Però entenem que és el
que ens correspon fer.
El Comú posa aquest espai a disposició
del teixit social. El que puguem dir nosaltres és molt menys important que el que
la ciutadania ha d’explicar.
Els 2.000 caràcters mensuals ara són
vostres, de les entitats i moviments socials que teniu tantes coses per compartir.
Mentrestant, aquells que vulguin saber
del Comú de Lleida ens poden trobar a
la nostra web, www.comudelleida.cat, o
a Twitter i Facebook.
Seguirem trucant a la porta dels mitjans de comunicació per explicar-nos i
sortirem al carrer tant com puguem per
parlar i escoltar. Tant de bo en breu el
butlletí de la Paeria sigui el que ha de ser
i no sigui menester el nostre petit gest.

Associacionisme veïnal
Aquest mes de juny ha finalitzat el curs
de les activitats socioculturals dutes a terme per les associacions de veïns, i ja cal anar
pensant en l’elaboració del nou curs amb
noves perspectives i nous repetes, tenint en
compte els temps que corren. Un nou curs
dissenyat pels responsables veïnals per tal
que totes les activitats programades tinguin
una bona acollida per part de la ciutadania
i que els nostres veïns i veïnes en puguin
treure profit, amb la intenció positiva de dinamitzar els barris i de practicar i difondre
tot tipus d’activitats.
Cal recordar que les associacions de veïns
no són únicament un lloc de desenvolupament d’activitats socioculturals, sinó que
el teixit associatiu és molt important i fa de
Lleida una ciutat dinàmica.
Pretenem ser entitats actives i sensibles a
les inquietuds dels nostres ciutadans i ciutadanes, i també volem que se’ns utilitzi com
a eina per dialogar, poder solucionar problemes i aconseguir millores per a la nostra
estimada Lleida.
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La Federació d’Associacions de Veïns de
Lleida sap que des de l’Ajuntament de Lleida
s’intenta, amb esforç, contribuir a equilibrar
els dèficits socials dels diferents barris de la
ciutat i afavorir la participació ciutadana, i
fem una crida perquè no deixi de fer-ho.
Ens oferim per ser un instrument de cohesió social i volem ser interlocutors entre
els veïns i l’administració per a la millora
del benestar de la nostra ciutat, però volem
insistir que totes les institucions vetllin pel
nostre futur i ens donin suport en la lluita
per poder tirar endavant i poder afrontar els
nostres reptes, i més tenint en compte que
actualment les nostres associacions, igual

Volem ser un instrument
de cohesió social i volem
ser interlocutors entre els
veïns i l’administració per
a la millora del benestar
de la nostra ciutat

Joaquim Mateo

que altres entitats socials que funcionen
amb voluntariat, passen per una situació
difícil.
Lleida és una ciutat amb una llarga trajectòria en l’associacionisme veïnal que s’ha de
valorar i voldríem poder continuar treballant
per als veïns i veïnes en benefici de la ciutat,
amb el suport de les institucions.
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Paraules que transformen
La Crida per Lleida és a l’Ajuntament.
Hi ha entrat amb dos regidors i tones
d’il·lusió. Pel fet de tenir representació
institucional, se’ns convida a participar
en la revista de la Paeria amb un article
mensual. Emprarem aquest espai com
una eina més al servei del nostre objectiu: la transformació social a fi d’aconseguir una Lleida més justa, sostenible,
feminista i compromesa amb el procés
independentista.
Som crítics amb l’actual model de revista i hem entrat a l’Ajuntament també
per capgirar això. Creiem que cal concebre-la com una eina informativa amb
funció de servei públic i que s’allunyi del
que ha estat fins ara: un instrument de
propaganda política, amb altes dosis
edulcorants sobre l’acció de govern.
La publicació ha de reflectir la diversitat política que conformarà la Paeria durant l’actual mandat i és necessari que
s’elabori a través d’una línia editorial on
tinguin poder de decisió tots els grups
municipals, i no tan sols l’equip de govern.

Nosaltres creiem en la
força de les paraules i de
les idees que vehiculen. És
per això que les posarem al
servei de la transformació
social i política de la ciutat
Pau Juvillà
No obstant això, creiem que el butlletí no només ha de ser un espai reservat a la política institucional, sinó que
s’ha d’entendre com un instrument
on tinguin cabuda les demandes dels
moviments socials i col·lectius de Lleida; perquè des del carrer també es fa
política.
Quant a la forma, considerem necessari que la impressió s’efectuï amb paper 100% reciclat i que s’adoptin totes
aquelles mesures oportunes per tal que
tingui el mínim impacte possible en el
medi ambient.
En definitiva, canvis de fons i forma amb
l’objectiu de posar en valor una publica-

ció que volem que sigui reflex i exemple
d’una Paeria participativa i transparent.
Les paraules mai són innòcues; en
cada mot, frase o text hi va implícita una
idea capaç d’influir en el receptor i de
crear noves realitats. Són matèria intangible carregada de sentits que alteren
l’ordre de les coses. Nosaltres creiem en
la força de les paraules i de les idees que
vehiculen. És per això que les posarem
al servei de la transformació social i política de la nostra ciutat.

Treballem per a Lleida

Dolors López

Vull començar la meva intervenció en la
revista La Paeria agraint als lleidatans i lleidatanes que han donat el seu suport a les
propostes i al model de ciutat que defensa
el Partit Popular. Ens hauria agradat tenir un
millor resultat però la realitat és la que és i des
d’aquesta realitat hem de fer la nostra acció
política al servei de Lleida. L’electorat ha decidit situar-nos a l’oposició i des d’aquesta
oposició promourem totes les accions neces-

sàries per dur a terme les propostes que hem
estat defensant en aquests darrers anys a la
Paeria: impulsar el creixement econòmic i la
creació d’ocupació; una tributació més justa,
amb una baixada efectiva dels impostos; un
model comercial que preservi i protegeixi el
nostre comerç tradicional i que alhora el faci
compatible amb les grans superfícies; promoure les condicions per facilitar la implantació d’indústria que generi llocs de treball; més
seguretat als nostres barris i tolerància zero
amb l’incivisme i la delinqüència; accés a l’habitatge per als nostres joves i més protecció a
les famílies.
Comença la legislatura més plural que
ha vist mai la Paeria, una legislatura sense
majories clares i amb un Govern que haurà
de pactar i consensuar tots els projectes de

Tenim l’obligació de
promoure les condicions per
fer possible el consens en
els grans projectes de ciutat

ciutat, no solament perquè hi ha més grups
que mai, sinó perquè tenim al davant un grup
majoritari que haurà de governar en minoria.
Farem una oposició constructiva però de
control i denúncia de tot allò amb què no estiguem d’acord.
Aquesta legislatura afrontem grans reptes
de ciutat: hem d’aprovar un nou Pla d’ordenació Urbana, hem de tirar endavant la rehabilitació de les Basses i la ubicació definitiva
del Morera, hem de promoure la rehabilitació
definitiva del nostre centre Històric i continuar defensant la candidatura del Conjunt
Monumental del Turó de la Seu Vella com a
Patrimoni Mundial. I també s’ha de treballar
per reduir l’elevat deute que llastra la Paeria.
Amb un deute de més de 200 milions d’euros
exigirem una gestió més eficient dels recursos. I ara més que mai s’haurà de fer entre tots.
El regidor Joan Vilella i jo mateixa afrontem
aquesta nova etapa amb il·lusió i amb un alt
sentit de la responsabilitat. Estarem oberts al
diàleg i al consens i en aquest sentit expressem la nostra voluntat de treballar conjuntament amb totes les forces polítiques de la
Paeria pel bé de Lleida.
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