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La Horta de Lleida recuperará la figura del alguacil
La propuesta incluirá la
vigilancia de los caminos
a diario y agrupará las
peticiones de los vecinos
para mejorar este espacio
natural y centralizar las
quejas vecinales
José María Córdoba
Rambla Ferran o en Paseo de Ronda, y
a todos los niveles: telecomunicaciones,
recogida de basuras, caminos…
En Ciudadanos (C’s) siempre hemos
tenido muy claro que nuestra máxima
preocupación son las personas y facilitar
las labores diarias de las mismas.
Para C’s el bienestar social y la redistribución justa son un pilar fundamental
para la cohesión y la integración en una
sociedad avanzada y democrática. Por
ello creemos que las personas que viven
en la Horta de Lleida deberían tener los
mismos servicios que los que viven en

Después de visitar en numerosas ocasiones los caminos de la Horta y escuchar a sus vecinos, la necesidad de reimplantar la figura del alguacil coge cada
vez más fuerza. Son muchos los vecinos
que nos han trasladado esta reclamación
debido a los buenos servicios que prestaba a la comunidad hace unos años y
por ello hemos apostado por su regreso.
Este alguacil no sería un simple vigilante
de caminos, ya que su principal función
sería la de enlace entre los vecinos y los
diferentes departamentos de la Paeria,

además de hacer de mediador ante las
problemáticas que pudieran surgir.
La propuesta, presentada por Ciudadanos y aprobada en la Comisión de la Horta, incluirá la vigilancia de los caminos a
diario y agrupará las diversas peticiones
de los vecinos para mejorar este espacio
natural y centralizar las quejas vecinales. Asimismo, también se encargará de
mantener la Horta más limpia, evitando
que en los puntos de recogida de basuras se acumulen grandes cantidades de
residuos, como pasa actualmente en la
zona del cruce entre el Camí de la Mariola
y el Camí dels Tres Pontets. Cabe recordar
que Ciudadanos ya presentó una petición para que este servicio de recogida
fuera quincenal y no mensual.
E incidiendo en la prevención y el
control de basuras, el alguacil vigilará
también los terrenos abandonados para
que no se convirtieran en vertederos
descontrolados. Además, esta figura no
supondrá ningún coste añadido, puesto que se prevé reubicar a personal del
ayuntamiento para realizar estas nuevas
funciones.

Cal millor gestió i atenció a la ciutadania
Per això plantegem un canvi de model en què els principals objectius són la
millora de la gestió i una aposta clara per
atendre les necessitats de lleidatans i lleidatanes, ja sigui amb actuacions per pal·
liar la urgència social en què molta gent
es troba com oferint millors serveis o més
oportunitats.

Carles Vega

Els pressupostos són el pal de paller
de tota administració i per això el Grup
Municipal d’ERC-Avancem creiem que
no només han d’incloure les partides
necessàries per tirar endavant els serveis
que l’Ajuntament té l’obligació de donar
als ciutadans. També han de dibuixar les
línies a seguir durant el mandat i, òbviament, en l’any vinent.

18

La Paeria • Ajuntament de Lleida

Per millorar la gestió cal fer una auditoria qualitativa per saber quina és la fotografia real dels comptes i, d’altra banda,
buscar fórmules que assegurin més eficiència econòmica. Podríem començar recuperant la gestió de serveis com la zona
blava i la grua, actualment explotats per
empreses concessionàries que obte-

Plantegem un canvi de
model amb dos objectius:
millor gestió i més recursos
per atendre les necessitats
de la ciutadania

nen beneficis explotant recursos de tots
com la via pública. Uns beneficis que, si
l’explotació la fes el mateix consistori,
anirien a parar directament a les arques
municipals.
Un altre dels motius d’ERC a l’hora de
reclamar la gestió directa és garantir un
bon servei, cosa que en el cas d’equipaments municipals com el Teatre de la
Llotja es podria traduir en una rebaixa
dels preus de les entrades dels espectacles, ara mateix inaccessibles per a molts.
En segon lloc, s’han de dedicar més recursos a l’atenció de les persones. Des de
millorar la mobilitat amb més autobusos
als polígons, quilòmetres de carril bici i
punts de càrrega per a vehicles elèctrics,
fins a ampliar les línies d’ajuts per a emprenedors o dinamitzant el comerç local.
O bé creant una targeta que permeti obtenir rebaixes en taxes, transport públic,
educació i actes culturals; uns actes que
s’haurien de gestionar de forma coordinada.
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Ordenances Fiscals 2016: excel·lent fruit dels pactes
El vot favorable del PSC, Ciutadans i la
Crida ha permès aprovar les Ordenances Fiscals (OF) per al 2016 a Lleida. El
tret distintiu continua essent no només
la congelació, sinó també les rebaixes i
els ajuts en impostos de referència, que
els ciutadans i les ciutadanes notaran
directament.
D’una banda, la baixada del 18% en
la plusvàlua és una disminució directa,
resultat de la revisió cadastral. Es mantenen les bonificacions del 90% per herències d’habitatges habituals i del 80%
per als pisos que es reben en herència
i que s’ofereixen a l’Oficina Local d’Habitatge.
De l’altra, parlem de progressivitat en
l’IBI tot i que la Llei d’Hisendes Locals hi
fixa limitacions en l’establiment de bonificacions, exempcions, etc. La Llei no
preveu les situacions d’emergència com
les que estem vivint. Els ajuntaments sí
que tenim el deure de tenir-les presents
i per això la Paeria preveu una bossa
d’ajuts socials per a les famílies vulnerables.

El tret distintiu és la
congelació, rebaixes i
ajuts que la ciutadania
notarà directament
Així doncs, a proposta de l’equip de
govern, les famílies que tinguin un habitatge amb un valor cadastral inferior a
20.000 euros rebran una ajuda social de
100 euros i, a partir d’aquí, en virtut del
pacte assolit amb la Crida, es pot arribar a
un escalat fins als valors cadastrals inferiors als 29.000 euros. En xifres, el 15% dels
rebuts en matèria d’habitatge rebrien
una ajuda social amb una determinada
progressivitat.
També s’ofereix un paquet d’ajudes a
famílies nombroses i monoparentals. La
Paeria situa l’ajuda en 120 euros per a
les 474 famílies propietàries i l’any 2016
també s’aportarà a les que visquin en pisos de lloguer.
Altres bonificacions remarcables afecten els habitatges de l’Horta de Lleida i,

Montse Mínguez

a més, s’introdueixen facilitats per a tota
la ciutadania. Es crea un pla personalitzat
de pagament dels tributs que permetrà
establir, sense interessos i sense garanties,
com i quan es vol complir les obligacions
tributàries amb l’Ajuntament de Lleida.
Una mesura que s’afegeix a la gratuïtat
de la Teleassistència, les bonificacions en
els vehicles, les escombraries, els serveis
educatius i els serveis esportius.

En què et podem ajudar?
Tanquem l’any amb un balanç immobilista dels primers mesos d’aquest mandat.
L’equip de govern de la Paeria continua
fent gala dels mateixos tics de política d’ordeno i mano, d’endeutament i d’ofec impositiu als lleidatans, agreujat, això sí, pel
fet que el català és objecte de mercadeig
atès el pacte del PSC amb Ciudadanos.
Lluny de compartir aquest model de
gestió allunyat de la realitat dels lleidatans, nosaltres continuarem propers i
compromesos amb el ciutadà, escoltant
i responent les seves inquietuds del dia
a dia. Fruit de la nostra política a peu de
carrer, els lleidatans ens han transmès les
seves necessitats més directes que s’han
acabat traduint en centenars de gestions
i accions directes.
Com defensem un model de ciutat que
inverteix en les persones, així ho hem
fet palès en les esmenes presentades als
pressupostos del 2016. Aquestes propostes (que hem assolit amb mà estesa i

voluntat de consens) sumen 2,5 milions
d’euros i es destinaran a necessitats que
ens han expressat els veïns de Lleida i a
iniciatives incloses en el nostre programa
electoral, avalat per 9.000 persones.

Continuarem apostant per
consolidar la nostra tasca
resolutiva i de proximitat
amb la campanya En què et
podem ajudar?
Hem aconseguit fer uns comptes més
ajustats, posant l’accent en la cohesió social (ocupació per a persones amb discapacitat; beques per a activitats extraescolars;
habitatge social) i en la millora dels serveis
públics, com el reforç de l’enllumenat públic. També hem assolit, per fi, urbanitzar
el solar de Corregidor Escofet, asfaltar camins de l’Horta, arranjar les instal·lacions
esportives dels nostres barris, dignificar el
patrimoni històric i dinamitzar el comerç
del barri de la Mariola.

Toni Postius

Continuarem apostant per consolidar
la nostra tasca resolutiva i de proximitat.
És per això que hem engegat la campanya En què et podem ajudar?, on podreu
adreçar-nos mitjançant el web www.tonipostius.cat aquelles incidències que detecteu i que gestionarem com a servidors
públics que som.
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Un nou reglament per a la TRANSPARÈNCIA i la PARTICIPACIÓ
Transparència real per ser
ciutadania informada, que
pugui participar i decidir
en un govern obert pel bé
comú
un problema al nostre carrer. I moltíssimes més hem desitjat que ens demanessin l’opinió abans de projectar una obra
al costat de casa.
Quantes vegades hem pensat que al
nostre barri no calia una plaça sinó un local per als joves? O un camp de futbol? O
arreglar el pavelló? O posar un pas de vianants? O sí, calia una plaça però no feia
falta gastar-se tants diners?
Quantes vegades hem tingut la sensació que l’Ajuntament fa les coses als
barris sense conèixer la realitat de la gent
que hi viu?
Moltes. Moltíssimes. I moltíssimes vegades se’ns han acudit idees per resoldre

Per què s’ha de quedar tota aquesta
capacitat de construir una ciutat millor
en una conversa de cafè? Hem de deixar
de pensar que el nostre entorn el dibuixen els qui governen i adonar-nos que hi
ha mecanismes perquè la ciutat la construïm entre tots i totes. És precisament
aquest l’objectiu d’un reglament de participació que ha de ser ambiciós. Ha d’escriure PARTICIPACIÓ en majúscules. Hem
d’anar més enllà dels consells territorials
i crear assemblees veïnals que siguin veritables espais de participació i, sobretot,
de decisió. Hem de poder autogestionar

els equipaments municipals. Hem de
poder votar per decidir què es fa amb
una determinada partida pressupostària. Hem de tenir la llibertat d’intervenir
als plens i a les comissions informatives
quan es parli de temes que ens afecten.
Hem de poder saber fàcilment, sense
tenir cap màster en investigació comptable, en què es gasta cada cèntim dels
nostres impostos. La transparència real
ens ha de servir per fer-nos corresponsables del funcionament de la nostra ciutat.
Ha de ser el punt de partida d’un govern
obert. Obert a la voluntat ciutadana.
Obert a les idees de tothom. Obert a la
presa de decisions col·lectiva.
Podem començar a construir aquesta
ciutat ja. Creant un reglament de participació ciutadana que no només la permeti, sinó que la fomenti i que la incorpori
com a pilar bàsic del funcionament municipal.
Podem fer això o continuar mirant com
decideixen per nosaltres. Si us hi voleu
sumar, feu arribar aportacions a info@
comudelleida.cat.

Doneu-nos confiança
tots i totes. Nosaltres, en contra del que
pensen diferents partits polítics, no estem
per posicionar-nos a favor de cap d’ells,
som veïns i veïnes de la nostra ciutat que
treballarem per defensar els veïns, democràticament i lliurement.

Francesc Rosselló

Una nova Federació, unes noves formes
de pensar i actuar. Unes associacions de
veïns el passat dia 5 d’octubre varen decidir
democràticament que s’havia de treballar
conjuntament per donar un nou caire a la
Federació d’Associacions de Veïns de Lleida
i Província.
Els representants d’aquestes associacions tenim la voluntat de treballar per a

20

La Paeria • Ajuntament de Lleida

Una frase que he escoltat últimament i
que m’ha fet reflexionar molt positivament
és: “sol pots anar més ràpid, però junts podem arribar més lluny”.
Des del primer dia en arribar a la direcció
de la FAVLL ens hem volgut aplicar aquesta frase, implicant-nos directament en
els problemes dels nostres conciutadans,
contactant amb totes les associacions de
veïns, plataformes, entitats, partits polítics,

La FAVLL no està per
posicionar-se a favor de
cap partit polític, sinó per
defensar els veïns de
manera democràtica i lliure

etc. implicats en la tasca del dia a dia dels
nostres veïns.
Volem treballar perquè la FAVLL torni a
ser el referent de tots i totes, perquè des de
la nostra posició intentarem ajudar tothom
qui vulgui que l’ajudem.
Ja hem intervingut en alguna problemàtica als barris; una de molt significativa ha
estat un problema de convivència a l’Horta,
donant suport a una família que té grans
problemes per tirar endavant una explotació ramadera per desavinences veïnals.
Amb aquesta actuació no solament hem
donat suport a una família sinó que estem
participant en intentar arranjar un problema que té tota la nostra horta en general; si
el tema puntual no es resol favorablement,
molt aviat podríem tenir el mateix greuge
per tota l’horta de Lleida i la resta de Catalunya.
Treballem el dia a dia però mirant cap al
futur.
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El nou model d’ambulàncies ens pren qualitat assistencial
Des del 2011, al Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) han imposat un seguit de
retallades a les quals cal sumar la darrera:
separar el metge de la infermera d’una de
les dues UCI mòbils de la zona del Segrià
i Garrigues, dividint aquest servei deixant
la infermera i un tècnic sols a l’ambulància
i desplaçant el metge amb un VIR (vehicle
d’intervenció ràpida) fora de la capital, concretament a Alcarràs.
A tot això, les malalties no canvien i hi
continuen havent infarts, ictus, accidents...
Un seguit d’emergències en què la intervenció metge-infermera és essencial, està
molt ben definida i en què l’actuació conjunta potencia l’esforç de tots pel bé del
pacient. Però ens mostren que els diners
passen per davant de les persones perquè
surt més rendible aconseguir 3 vehicles per
la divisió d’un que no pas contractar un tercer metge per crear el VIR. I tot, sense preguntar ni a usuaris ni a treballadors!
A les urgències d’un hospital qualsevol
pacient crític té disponible una sala amb
els mitjans tècnics necessaris, juntament
amb els treballadors sanitaris: zeladors, au-

Defensem una assistència
sanitària d’emergència de
qualitat a la ciutadania
xiliars d’infermeria i personal d’infermeria
i medicina. A les Urgències d’un hospital,
veiem com complementàriament tothom
compleix les seves funcions i de la forma
més ràpida i eficient.
Així doncs, ens preguntem: i per què al
carrer no ho fem així? Per què en aquest
medi deixem sols en un primer moment
els tècnics amb una infermera o tècnics
amb metge, quan abans actuaven de forma conjunta? Com podrem passar de les
quatre mans a les dues del metge o la infermera que arribi primer? Nosaltres ho veiem
molt clar i l’únic resultat d’aquesta nova
“política” és perdre en la qualitat assistencial, que, finalment, afectarà tant pacients
com treballadors del servei.
Els professionals seran els mateixos però
les seves funcions es multiplicaran. Hi haurà menys mans però moltes més respon-

[Espai cedit per la Crida per Lleida-CUP a
la Marea Blanca de Ponent i Pirineus]
sabilitats que fins ara no havien d’assumir
i amb menys cobertures legals.
Entenem que el nou sistema disminueix
la qualitat assistencial i per això impulsem
una recollida de signatures perquè metges i infermers tornin a estar junts a la UCI
mòbil, brindant el bon servei que fins ara
s’havia donat. Per una assistència sanitària
d’emergència de qualitat a la ciutadania.

Paguem excessos i obres faraòniques
L’elevat endeutament i la qüestionable
gestió econòmica del govern de la Paeria
fa que, any rere any, Lleida continuï a la
franja superior de la fiscalitat municipal de
tot l’Estat. Entre crèdits i interessos, l’Ajuntament de Lleida ha de pagar 14 milions
d’euros l’any, gairebé 1,2 milions d’euros al
mes que s’han de finançar amb els diners
de tots i aquesta és la nefasta conseqüència que la ciutat de Lleida continuï sent la
capital de província d’Espanya amb l’Impost de Béns Immobles (IBI) més car. Ara els
lleidatans, amb el nostre diner, paguem els
excessos i les obres faraòniques del govern
socialista de la Paeria en els últims 30 anys.
Tant és com es vulgui amagar el pagament de l’impost, en un rebut, en dos, dividit en quatre o en forma de tarifa plana,
la realitat és que els ciutadans de Lleida
paguem uns impostos molt superiors als
serveis que rebem de la Paeria.
Per al pròxim any, l’equip de govern ha
aprovat bonificar el rebut de l’IBI a col·

lectius desfavorits mitjançant unes ajudes
de 100 euros per als pisos amb un valor
cadastral inferior a 30.000 euros. Una proposta que és insuficient i discriminatòria
perquè la immensa majoria dels lleidatans
continuaran pagant l’IBI més alt d’Espanya.
Després d’un increment mitjà del 49%
de l’IBI en els darrers nou anys, des del PP
creiem necessari un esforç més important
per moderar la càrrega impositiva dels ciutadans de Lleida i per aquests motius continuem proposant una rebaixa del tipus de
gravamen que permeti una reducció real
i efectiva de l’Impost de Béns Immobles.
Després d’aquest increment desmesurat
de l’IBI, els ciutadans de Lleida més que una
congelació el que necessiten i es mereixen
és una reducció dels impostos.

Els ciutadans de Lleida més
que una congelació el que
necessiten és una reducció
dels impostos

Joan Vilella

Ja va sent hora que el govern de la Paeria
escolti els ciutadans i atengui les seves veritables necessitats: reduir els impostos, impulsar el creixement econòmic i afavorir la
creació de llocs de treball. Amb l’esperança
de fer realitat el pròxim any aquesta reducció dels impostos, des del Grup Municipal
del Partit Popular us desitgem un Bon Nadal i un venturós Any Nou!
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