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Equipaments per a les persones
Alimentació, higiene,
aixopluc i assessorament
legal per als qui més ho
necessiten són mesures
bàsiques per donar suport
als més desafavorits
José Luis Osorio

Transparència en la gestió, neutralitat
ideològica en l´espai públic, recuperació econòmica i atenció a les persones
són alguns dels eixos que el grup municipal de Ciutadans ja duia al seu programa previ a les eleccions del passat 24
de maig.
Aquestes han estat les condicions
per tal d’assolir aquest acord de mínims amb el grup socialista i per tirar
endavant el cartipaç municipal, com a

document base que regula la tasca dels
grups representats durant els pròxims
quatre anys.
Amb aquest escenari inèdit a la corporació de Lleida amb set forces polítiques, el nostre grup és conscient de la
gran responsabilitat que els ciutadans
i les ciutadanes ens han encomanat, i
més tractant-se d´una formació nova
com la nostra, que arriba per primera
vegada al ple amb la voluntat d´escoltar,
aprendre i conviure amb les inquietuds
dels veïns.
En matèria social i en l´atenció a les
persones, malgrat el sostre competencial que té una administració com ho
és la local, hem de treballar per tal de

detectar les mancances dels qui més ho
necessiten.
El nostre grup municipal demana que
s´avanci com més aviat millor la posada
en marxa del nou alberg, com a equipament imprescindible davant l´augment
de persones que es troben sense sostre
com els temporers en la campanya de
la fruita o els refugiats procedents del
Pròxim Orient que aviat arribaran a la
ciutat.
Mentrestant, i atès el conveni establert amb la Fundació Jericó per a la
gestió del seu hostal alberg, considerem que és necessari optimitzar aquest
espai amb la racionalització d´horaris en
els serveis d´higiene i alimentació, ampliació d´horaris de dutxes, berenar com
a reforç alimentari i begudes calentes
per al pròxim hivern.
Alimentació, higiene, aixopluc temporal i assessorament legal són mesures
bàsiques destinades a donar suport als
més desafavorits i l´administració més
propera al ciutadà hi ha de donar resposta.

Uns comptes municipals inacceptables

Carles Vega

En el ple de setembre es va aprovar el
Compte General municipal, que posa de
manifest la gestió econòmica i del patrimoni de la Paeria i d’organismes i empreses dependents com la d’urbanisme
(EMU). Així, l’aprovació del Compte General és un mecanisme de control de l´ús
que es fa dels fons públics. Per tant, no
és un mer tràmit administratiu, per aprovar o no la feina dels tècnics i funcionaris
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municipals, sinó una votació política. No
valorem la feina dels funcionaris, que és
excel·lent, sinó la dels responsables polítiques, que és deficient.

Algunes d’importants, però que l’equip
de govern intenta minimitzar, com ara fer
pagaments que requereixen un informe
previ sense haver-se fet aquest informe.

Els informes financers sobre els organismes autònoms ens generen dubtes
sobre la manera com es gestionen els
pressupostos d’alguns d’ells i, fins i tot,
ens fan considerar els de la mateixa EMU
com a inacceptables, primer perquè han
generat un gran deute (que sospitem
que és més gran del que es reconeix) i
després perquè aquest deute s’ha generat sense que hagin complert les seues
funcions: promoure habitatge social, recuperar el centre històric i regular el mercat immobiliari.

Per tot això, vam considerar que el més
responsable no era l’abstenció, que era la
posició més còmoda o la que permetia
fer canvi de “cromos” amb l’alcalde, sinó
votar-hi en contra. Al final, el vot contrari no és un capritx ni un “no perquè
no”, sinó conseqüència de la mala gestió
pressupostària i, sobretot, de l’opacitat
i el, com a mínim, poc rigor amb què es
gestionen els diners de la gent de Lleida.

A més, s’ha detectat que algunes coses
no es fan bé amb els comptes municipals.

El més responsable era
votar-hi en contra

La gent espera que controlem el Govern municipal i no que acordem mirar
cap a una altra banda i acceptar-los coses
inacceptables a canvi de no-sé-què. Així
que, si considerem censurable l’actuació
política del Govern, no ens tremolarà el
pols. Com no dubtarem a donar suport a
les coses ben fetes. Depèn del govern del
PSC, no de nosaltres.
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Lleida, ciutat acollidora
No és cap atzar que la nostra ciutat, Lleida, tingui el privilegi de ser considerada
ciutat acollidora. Ho és per mèrit propi.
Ho és perquè ha donat motius a la història. Ho és perquè aglutina i acull tota
una àrea de veïnatge territorial important. Ho és perquè les persones de Lleida ho som.
L’actualitat ens ha marcat, però, un
moment en què cal fer un pas endavant.
L’equip de govern de la Paeria, amb l’alcalde al capdavant i la complicitat de
la resta de grups polítics, ha abanderat
catorze mesures immediates per posar
la ciutat a disposició de les famílies que
estan patint la crisi humanitària dels refugiats.
A les hemeroteques queden les declaracions i les fotografies, però la realitat
és que ja tenim disposades aquestes
mesures que van des de la cerca d’habitatges que donin resposta immediata a l’arribada de famílies refugiades
i facilitar l’accés ràpid dels menors a la
xarxa educativa i als serveis municipals
d’atenció a la infància a, com no podria

Catorze mesures
immediates per a les
famílies provinents de la
crisi dels refugiats
ser d’altra manera, promoure l’increment de les ajudes econòmiques destinades a les necessitats bàsiques.
Totes aquestes mesures han d’anar
acompanyades d’un component de
proximitat personal que faci que l’engranatge sigui tan càlid i humà com es
pugui. Per aquest motiu, també s’està
treballant en l’impuls d’una xarxa de famílies amigues que desitgin fer l’acompanyament de les persones refugiades i
en paral·lel s’ha obert un formulari a la
pàgina web de la Paeria, www.paeria.
cat, perquè tota la ciutadania de Lleida
que ho desitgi pugui fer-nos arribar les
seves propostes de participació i/o col·
laboració.
En aquest punt, vull llançar, per mitjà
d’aquestes línies, un agraïment explícit

Montse Mínguez

al nombrós grup de treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Lleida
que, des dels diferents departaments
municipals, es van posar a disposició
de la Paeria per treballar en l’ajut de les
persones refugiades sense demanar res
a canvi.
La nostra ciutat ha de ser i és còmplice en un moment en què la solidaritat
passa per davant de qualsevol altra consideració.

La singularitat de l´Horta a les balances fiscals
Des de Convergència sempre s’ha defensat l´Horta com a zona diferencial i singular, i en aquesta línia treballa la Comissió
Territorial de l´Horta. Tot i ser conscients
de la seva complexitat, els habitants de
l’Horta continuarem treballant per assolir
uns impostos més justos i equitatius amb
els serveis que rebem.
No vull entrar en el concepte de l´IBI
com a impost de titularitat municipal directe, que a la nostra ciutat genera un debat constant i que ja té data per tractar-se
al Ple municipal. Però sí que creiem fermament que és necessari fer un exercici
d´encaix de la normativa amb la voluntat
que l’Ajuntament de Lleida pugui plantejar per a l´Horta de Lleida una bonificació
de l´IBI urbà que s´apliqui als nostres habitatges emparant-se en l´article 74 del RD
/2/2004.
Aquesta proposta permetria bonificar
fins al 90 % de la quota íntegra de l´impost
a favor dels béns immobles urbans ubi-

cats en àrees amb assentaments de població singularitzats per la seva vinculació o preeminència d’activitats agrícoles
i ramaderes i que disposin d’un nivell de
serveis de competència municipal inferior
a l’existent en les àrees consolidades del
municipi, sempre que les seves característiques econòmiques aconsellin una protecció especial.
L’Horta reuneix els requisits per optar
a aquesta bonificació ateses també les
característiques peculiars del seu nucli
de població, a més de la tipologia de les
construccions i els usos del sòl.

David Melé (espai cedit al membre de la
Comissió Territorial de l’Horta)

Aquesta es una bonificació potestativa
regulada per llei però que únicament es
pot establir per ordenança fiscal i permet

que sigui l´Ajuntament el qui decideixi
com aplicar la política fiscal.

La Paeria té a les seves mans
aplicar una bonificació de l´IBI
urbà per als habitatges de
l’Horta

És hora que la voluntat política i la unanimitat prenguin consciència del fet que
potenciar i posar en valor l´Horta de Lleida representa també millorar la qualitat
de vida de la gent que hi vivim i que hi
treballem.
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Els primers 100 dies a la Paeria
El proppassat 24 de maig per primer
cop una agrupació d’electors entrava
a l’Ajuntament de Lleida. Nouvinguts a
la institució, han estat mesos de molta
feina i moltes ganes. I també de les primeres frustracions.
Molta feina. Gran part dedicada a
revisar els 3.784 decrets d’alcaldia. Volem controlar com es gasta fins l’últim
cèntim dels nostres impostos, cosa que
sembla que no era costum, i per això
hem formulat 47 preguntes sobre contractes i decisions que no enteníem i no
semblaven justificats.
Més feina. Hem començat a revisar
informació sobre els comptes de l’Ajuntament, i anem veient un ajuntament
sobreendeutat, amb operacions de finançament poc clares i molt cares, com
també està denunciant la Crida.
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Continuem amb moltes
ganes de treballar en
els tres eixos del nostre
programa: participació,
transparència i bé comú
Les primeres frustracions
El corró dels 14 regidors de PSC, C’s
i PP, més significatives abstencions de
CiU, han validat la gestió econòmica de
l’Ajuntament, han impedit el qüestionament del deute, han tombat les propostes per afavorir l’economia cooperativa
i el programari lliure, han fet que Lleida
sigui l’única capital catalana que no està
a la Xarxa de ciutats refugi...
100 dies ens han servit per constatar
que per a l’equip de govern la pluralitat
sembla més una molèstia que no pas
una oportunitat de millorar la política
amb debat i diversitat de punts de vista.

També hem trobat 100 dies perduts en
matèria social: continua sense aplicar-se
l’ordenança sobre pisos buits, encara no
s’ha multat cap banc, s’ha tornat a improvisar en el tema dels temporers, malgrat que sembla que ara volen escoltar
tots els agents...
Però continuem amb moltes ganes de
treballar en els tres eixos del nostre programa:
Participació: treballem en la reforma
del reglament de participació, amb especial atenció als consells de barri.
Transparència: a la Comissió de
Transparència, ens estem centrant en
el tema del deute i els serveis públics.
Bé comú: treballarem perquè s’apliqui la ILP sobre habitatge i energia i
per constituir una taula del tercer sector que abordi els greus problemes de
pobresa a Lleida.
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La revolució de les escales: noves eines, nous reptes
La capacitat de socialització
de la lluita dels i de les
tècniques de Movistar obre
escletxes per plantar
cara a les ferotges
multinacionals
mentre guanyava uns 3.696 milions
d’euros.
[Espai cedit per la Crida per Lleida -CUP a
Resistència Movistar Lleida]
En uns temps en què la desunió entre
treballadors i treballadores caracteritza
els conflictes laborals, els i les tècniques
de Movistar protagonitzen una lluita
que serveix d’exemple per al conjunt de
les classes treballadores.
A finals del mes de juny, els tècnics i
les tècniques de Movistar tornaven a
treballar després de 74 dies de vaga. El
detonant d’aquesta vaga fou l’intent de
la multinacional de rebaixar el preu del
treball a les empreses subcontractistes,

empresa per una vaga activa, amb les
plantilles al carrer, i amb una forta mobilització popular.
Aquest fet ha propiciat que a Lleida
aparegui una assemblea, #ResistènciaMovistar Lleida, formada per treballadors i membres dels moviments socials
que des de principis del mes de juny fa
actes i accions en suport als treballadors.

La vaga ha resultat un punt d’inflexió
en les lluites laborals actuals: milers de
persones aïllades han protagonitzat una
exemplar lluita basada en la unitat d’acció entre falsos autònoms i treballadors
de subcontractes, en simbiosi amb els
moviments socials.

Després de la vaga, els treballadors
van tornar a treballar entenent que
calia passar a una nova fase en la lluita, reorganitzant-se davant d’un conflicte laboral que encara és lluny de
resoldre’s i que requerirà molta mobilització popular per fer front a l’ofensiva repressiva que ha iniciat Movistar
contra els treballadors i les treballadores en lluita, i alhora per combatre el sindicalisme pactista de CCOO
i d’UGT, que protagonitzen un paper
de tallafocs amb l’objectiu d’apaivagar la lluita.

S’ha canviat la vaga de caràcter exclusivament laboral i tancada a la mateixa

Reorganitzem la resposta, ens trobarem als carrers.

Aquesta mesura se sumava a les preexistents condicions de precarietat que
pateixen els tècnics i les tècniques de Movistar, amb sous d’entre 500 i 800 euros i
jornades laborals de fins a 10 hores diàries.

Una escola sense barracons

Dolors López

Són ja set els cursos en què alumnes de l’Escola Pinyana han de patir rebre l’educació en
mòduls prefabricats. En l’actualitat, aquest
centre és l’única escola a Lleida íntegrament
formada per barracons, relegant a més de
200 alumnes matriculats a l’escola a estudiar
en unes condicions precàries any rere any.
Són ja més de 6 anys de lluita incansable
per part de la comunitat educativa i dels

pares dels alumnes de l’Escola Pinyana per
aconseguir que els seus fills puguin gaudir
d’unes instal·lacions dignes on cursar els
seus estudis i on des del Grup Municipal
del Partit Popular reclamem la necessitat de
construir un equipament escolar definitiu
que aculli aquest centre, i per aquests motius el passat mes de novembre s’aprovava
per unanimitat una moció d’aquest grup el
ple de la Paeria que instava al Govern de la
Generalitat a fixar amb caràcter urgent un
calendari per a la seva construcció.
Un any i mig més tard, concretament el
passat 25 de juny de 2015, el Parlament de
Catalunya aprovava una proposta del Grup
Parlamentari Popular instant el Govern de
la Generalitat a iniciar, amb caràcter urgent

Reclamem una implicació
més activa de la Paeria i
el compliment del mandat
del Parlament per part del
Govern de la Generalitat per
construir l’Escola Pinyana

i prioritari, les obres de construcció de l’Escola Pinyana de Lleida, d’acord amb les prioritats detectades a la zona, fixant, d’acord
amb aquestes prioritats, un calendari per a
la seva execució perquè es posi en funcionament com abans millor.
Malgrat això, el Govern de la Generalitat
obviant el mandat parlamentari, durant el
passat estiu va continuar instal·lant nous mòduls prefabricats, sense que encara s’hagi establert, a dia d’avui, un calendari per a la construcció definitiva d’aquest centre educatiu.
És de justícia disposar d’uns equipaments
dignes per als alumnes que cursen els seus
estudis en les escoles de Lleida i molt especialment en aquells que han de fer les seves
classes en barracons o en condicions precàries per falta d’una adequada previsió pressupostària. Per aquests motius reclamem
una implicació més activa de la Paeria i el
compliment del mandat del Parlament per
part del Govern de la Generalitat per aconseguir finalment que els alumnes de les nostres escoles, i especialment els de Pinyana,
puguin estudiar en una autèntica escola.
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