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Més prestacions socials al pressupost del 2016
•La Paeria destinarà més de 31,8 milions a la partida de cohesió social, educació i ocupació
El Ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar amb la majoria que donen els 15 vots
favorables de l’equip de govern (PSC), Ciutadans i ERC-Avancem els pressupostos
municipals de l’Ajuntament de Lleida per
a l’any 2016. Als vots a favor s’hi va sumar
l’abstenció dels grups municipals de CiU i
el PP i només va tenir quatre vots en contra,
els de la Crida-CUP i El Comú.
Els pressupostos municipals de l’Ajuntament de Lleida per a l’any 2016 tenen una
clara orientació social des de tots els punts
de vista, atès que prioritza el foment de
l’ocupació i l’atenció social a les persones i
les famílies. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
ha remarcat que el projecte de comptes
municipals garanteix el funcionament ordinari de la ciutat, el manteniment i, fins i tot,
l’increment de tots els serveis públics i el foment de les polítiques socials i d’ocupació.
Els comptes municipals per a l’any 2016
ascendeixen a 158.228.101 euros i inclouen
11,5 milions en inversions (8,5 milions directament derivats del pressupost i la resta
a càrrec de les concessions). La Paeria dedicarà, íntegrament, 31,8 milions d’euros
a cohesió social, educació i ocupació, una
xifra que s’incrementa respecte a l’any passat i que suposa el 24,3% del pressupost. La
segona partida en què la Paeria invertirà
més és en serveis per a la ciutat, un total de
27,43 milions d’euros, que representa un
20,9% del total. A seguretat, civisme i règim
interior es destinarà un total de 19,74 milions (15,1% del total) i a Urbanisme i Via Pública s’esmerçaran 18,34 milions (un 14%).
En canvi, s’han reduït les partides destinades a òrgans de govern i grups municipals i
els serveis de caràcter general.
En conjunt es tracta d’un pressupost
que aposta pel manteniment i, fins i tot,
l’increment dels serveis públics municipals
a la ciutat, amb la contenció de la càrrega
impositiva sobre el contribuent derivada
de la congelació global dels impostos i les
taxes públiques per quart any consecutiu
–amb reducció de la taxa de les escoles
bressol municipals i dels valors cadastrals
en un 18%– i l’augment de bonificacions i
beneficis socials per a les famílies. També es
mantindran totes les bonificacions d’anys
anteriors, com, per exemple, la gratuïtat de
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(dades en millions d’euros)
ràtio del deute sobre ingressos corrents.
la teleassistència, la gratuïtat del transport
La proporció de deute viu sobre ingressos
públic per a la gent gran i el bonus de 50
corrents per a l’any 2016 se situarà
hores gratuïtes l’any per als conducen el 57,96%, la més baixa dels
tors sense multes.
Els
darrers anys. En aquest sencomptes
tit, cal remarcar que el 2003
Un altre punt important
inclouen una
aquest indicador va arribar
del pressupost previst per
congelació global
a un màxim del 133% i que
al 2016 és la significativa
dels impostos i
l’any passat va ser del 64%.
reducció de l’endeutament.
Els pressupostos de la Pade les taxes
Una seixantena de partieria aconsegueixen també
públiques
des del pressupost han estat
una major capacitat econòmica
modificades amb la incorporació de
gràcies a la reducció significativa de
les diverses esmenes dels diferents grups
la despesa financera. La Paeria continuarà
municipals. •••
rebaixant, com ja ha fet els darrers anys, la

CONGELACIÓ
dels impostos i de les taxes
Congelació d’impostos i taxes
per quart any consecutiu
Reducció dels valors cadastrals del 18%
Augment de les bonificacions per raó social
Bonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica
Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta
Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriors
Gratuïtat de la teleassistència
Gratuïtat del transport públic gent gran
Bonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes
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Inversions per valor d’11,5 milions d’euros
•Un vial entre la Bordeta i els Magraners, entre les més destacades

i Balàfia, i l’arranjament i el manteniment de
camins de l’Horta (150.000 euros).

Es destinen 1,2 milions a equipaments municipals, com el Museu de la Ciència. © m2arquitectura

Els pressupostos municipals preveuen una
inversió total d’11,5 milions d’euros, de la
qual 8,5 deriven directament del pressupost
i la resta va a càrrec de les concessions. Les
obres principals seran un vial entre la Bordeta i els Magraners (pressupostat per 2,2
milions); la pavimentació i la reforma de di-
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ferents carrers (2,2 milions), com ara l’avinguda Monterrei, General Brito, del Riu, Sant
Francesc Xavier, Ton Sirera, Narcís Monturiol,
Blocs Voravia, les Roses i Doctora Castells,
el Call Jueu, entre d’altres; l’agençament de
parcs i jardins (730.370 euros) com ara els
Miradors del Secà i les places Enric Granados

Es destinaran més d’1,2 milions a la reforma i l’edificació d’equipaments municipals
com és el cas de l’escola bressol de Sucs, el
Museu Morera, el Museu de la Ciència, l’Espai del Còmic, el convent de Santa Teresa, la
millora dels centres educatius i el programa
d’eficiència energètica, entre d’altres. A més,
s’invertiran 255.390 euros en la remodelació
exterior de l’edifici de l’antiga Comandància
d’Artilleria, en el Baluard del Rei, en l’antiga
sèquia de Torres i en el Molí de Cervià. Es reserven 60.000 euros per al projecte d’urbanització de les Basses, es destinen 886.000
euros a expropiacions i s’invertiran 423.500
euros en l’enllumenat públic. •••
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