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A pie de calle
Tras conocer la gran
labor que realizan los
presidentes de las
asociaciones de vecinos
de los barrios, desde C’s
les animamos a que no
se rindan
José María Córdoba

Desde el primer día que empezó nuestro
trabajo representando a todos los ciudadanos que han confiado cuatro concejales en la Paeria, tuvimos muy claro que lo
primero que debíamos hacer era recorrer
las calles y conocer de primera mano los
problemas que tienen los vecinos y vecinas en sus calles, plazas y barrios.
Naturalmente, y como no podía ser de
otra manera, lo primero que hicimos fue

ponernos en contacto con los representantes de las asociaciones de vecinos
de los diferentes barrios, para concretar
una visita por las calles de su zona, que
nos explicaran las carencias y escuchar
cuáles eran sus iniciativas para ponerles
solución.
Tengo que decir que estoy muy impresionado por la labor de estas personas, que sin ánimo de lucro y quitando
tiempo a sus trabajos, familia y amigos,
se dedican en cuerpo y alma a la mejora de su entorno más próximo. Tras
algunas horas de paseo con ellos te
das cuenta del gran trabajo que realizan y de la cantidad de iniciativas que
se pueden llevar a cabo para mejorar

su entorno, el cual también es nuestro.
Desprenden humanidad y solo hay que
ver cómo van saludando a los vecinos y
llamándolos por su nombre, haciendo
que la figura del presidente de la asociación sea una figura próxima y afable,
aunque a menudo tenga que fruncir el
ceño al mostrar por enésima vez la plaza
vacía de bancos o el agujero en el suelo,
dejando en el aire la promesa de la visita
del último concejal de turno que les dijo
que lo iban a solucionar.
Quiero expresar mi mayor reconocimiento a estas personas por su labor y
animarles a que sigan haciéndolo y a
que no se rindan, pese a la posible negativa de la administración.
Quiero darles también las gracias a todos los presidentes de las asociaciones
de vecinos y a los de las diferentes partidas de la Horta, que también nos han
atendido. Y a los que todavía no hemos
podido visitar, quiero decirles que muy
pronto nos pondremos en contacto
para hacer de Lleida una ciudad mejor
para todos.

Cal que Lleida deixi de ser una ciutat bruta
I, ara com ara, Lleida és una ciutat bruta. Indiscutiblement. El servei de neteja
viària, externalitzat, hauria de demostrar
que dóna un millor rendiment que si fos
públic-públic. Malgrat les contínues queixes veïnals, l’equip de govern, lluny de ser
més exigent amb l’empresa concessionària, tapa les deficiències amb la campanya
“fer dissabte”.

Carles Vega

L’espai públic és un lloc de trobada, convivència, coneixement i reconeixement,
imprescindible per establir nexes d’unió
i cohesió on coincideixin i dialoguin les
diverses realitats socials de la ciutat. Una
àgora ciutadana. Per això ha d’estar en
les millors condicions possibles: amb arbrat suficient, prou espai i ben equipat,
mobiliari adequat, lliure de trànsit a motor, segur... I net.
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A més, a la brutícia de les fulles caigudes, papers a terra, burilles, xiclets i pixarades se sumen gargots a les parets i excrements de gossos.
Necessitem prendre consciència que
pagar els impostos no autoritza a ser des-

Cal actuar en paral·lel en
un triple vessant: millor
gestió, més sensibilització
i compliment de les
ordenances

curat o incívic amb l’espai públic. Necessitem una acció decidida de l’Ajuntament i
una clara implicació de la gent. Cal actuar
en paral·lel en un triple vessant: rigor, sensibilitat i obligació. És a dir, millor gestió,
més sensibilització i compliment de les
ordenances.
És obligació de l’equip de govern de la
Paeria millorar el servei de neteja i equipar més bé l’espai públic amb papereres,
expenedors de bosses i contenidors per
a defecacions de gos, pipicans, etc. Però
també cal engegar campanyes i actuacions per somoure consciència i voluntat
de la ciutadania. I, mentrestant, cal fer
complir l’ordenança de civisme, si és el
cas, sancionant. També caldria fer un codi
de bones pràctiques cíviques.
La proposta d’ERC-Avancem: més neteja i millor manteniment, promoció d’actituds positives envers la cura de l’entorn
urbà i dissuasió de les males pràctiques. Al
cap i a la fi, no és més net qui més neteja
sinó qui menys embruta.
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Seriositat i responsabilitat, senyors
Corren temps complicats per a totes les
administracions, especialment per als
ajuntaments. Tot i així, el govern de la
Paeria ha obtingut un resultat econòmic positiu que es concreta en 425.000
€ de superàvit, ha reduït el dèficit fins al
62% i, a més, s’escurça el termini mitjà
de pagament als proveïdors a 40 dies.

La Paeria ha obtingut
425.000 € de superàvit, ha
reduït el dèficit fins al 62%
i s’escurça el termini mitjà
de pagament als proveïdors
a 40 dies

En aquest context, l’Ajuntament de
Lleida, és a dir, els lleidatans i les lleidatanes, continuem suportant l’alt volum
de deute de l’Estat i la Generalitat: més
de 15 milions d’euros. I, amb tot, mantenim unes finances municipals sanejades perquè com a govern municipal
socialista ens comprometem amb una
gestió acurada, responsable i en total
sintonia amb la llei.

tadania de Lleida construeixen un relat
basat en la crítica al reconeixement de
crèdit —un mecanisme absolutament
legal, recollit en la Llei d’Hisendes Locals— que permet a les administracions, a totes!, abonar amb càrrec del
pressupost vigent les factures pendents de l’exercici anterior.

Per tot plegat, resulta xocant que els
partits amb responsabilitat a la Generalitat i a l’Estat hagin maniobrat per
qüestionar la nostra gestió per acabar
perjudicant els creditors de la Paeria,
que hauran d’esperar per cobrar. Els
mateixos partits dels governs autonòmic i estatal que deuen diners a la ciu-

Són factures de serveis i proveïments,
prestats per professionals i per empreses, que cobraran més tard a causa de
la reprovació de CiU, ERC, CUP i PP.
El reconeixement de crèdit no és en
cap cas sinònim de mala gestió, perquè
si fos així, en seríem responsables els
8.000 ajuntaments i les 52 diputacions
de tot l’Estat.

Montse Mínguez

A més, el reconeixement de crèdit
del 2015 a la Paeria de Lleida és d’1,6
milions d’euros, el més baix dels darrers
anys. Les factures incloses en aquest
expedient representen l’1% del total
del pressupost municipal i un 2,9% del
capítol de despesa corrent.
Així les coses, dins del legítim desacord polític, només es poden demanar dues coses a l’oposició: seriositat i
responsabilitat.

S’ha acabat estirant més el braç que la màniga
La coneguda dita estirar més el braç que la
màniga defineix el que fins ara ha estat la
gestió econòmica imprudent i erràtica de
l’equip de govern de la Paeria. Un any més
les disfuncions dels ingressos i de les despeses comportaran que ja s’hagin de carregar factures en els comptes d’enguany.

Seguirem amatents per
frenar la praxis d’allargar
més el peu que la sabata i
aconseguir que el 2016 es
facin bé les coses

De manera exemplificada, si una persona cobra un salari de 1.000 €, sap que
no pot gastar més enllà d’aquesta xifra.
Tanmateix, l’executiu del PSC, conscient
que únicament disposa d’un determinat
pressupost, acaba gastant sempre per damunt del que té. I ara ens trobem que ha
autoritzat més de 700 factures sense partida pressupostària per valor d’1,6 milions
d’euros.

entitats. A la disbauxa amb què l’equip de
govern administra els diners se suma un
altre fet greu: vulnerar de nou els compromisos pactats per tots els grups en el
Cartipàs Municipal. Es va establir explícitament que per efectuar qualsevol despesa a
càrrec s’hauria de certificar que hi ha crèdit
o, al contrari, s’hauria de demanar un increment d’aquest crèdit i informar la Comissió
d’Economia. Un cop més, no ha estat així.

I en els darrers 10 anys, han passat 30
milions d’euros a reconeixement de crèdit
sense explicacions que acabem assumint
els ciutadans i que, si s’hagués fet una planificació responsable, s’haurien destinat a
reduir l’IBI, ajudar famílies o subvencionar

Quin valor té per al PSC la paraula i el
que s’ha pactat per unanimitat? On queda
la transparència anunciada a tort i a dret
pel paer en cap i que havia de caracteritzar el mandat? Davant d’aquesta gestió reprovable i reprovada per majoria al ple, fem

Toni Postius

una crida al rigor per aturar el descontrol i
adoptar un decàleg de mesures perquè no
s’autoritzin despeses sense partida al darrere.
Seguirem amatents per posar fre a la praxis d’allargar més el peu que la sabata amb
l’objectiu que el 2016 sigui l’any en què per
fi l’equip de govern faci bé les coses.
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Molt marge de millora en transparència
Una cosa és treure un 10
a Infoparticipa, i l’altra
és que la transparència
de la Paeria no sigui
manifestament millorable
complir amb totes les exigències informatives que fixa la Llei de la Transparència, que fa més de tres mesos que està
en vigor.

Quan l’equip de govern s’aferra al 10 en
transparència que els atorga el segell
Infoparticipa, menysté qualsevol crítica
que es pugui fer al nivell de transparència de la Paeria i desaté qualsevol opció
de millora.
Una cosa és treure un 10 a l’examen
que fa Infoparticipa, i l’altra és que el
grau de transparència de l’Ajuntament
de Lleida no sigui manifestament millorable i que quedi encara molt camí per

Menteix Infoparticipa quan li dóna un
10 a l’Ajuntament? Menteix o actua amb
mala fe el Comú de Lleida en l’informe
on identifica mancances importants en
el compliment de la Llei de la Transparència?
No menteix ni el Comú ni Infoparticipa, sinó que mesurem coses diferents i
de manera diferent.
Infoparticipa mesura 52 ítems, i no
considera en l’estudi molts dels elements que la llei sí que inclou entre les

exigències de transparència, i que són
els que hem tingut en compte nosaltres. Un exemple. Infoparticipa dóna un
punt perquè el web municipal inclou informació dels plans municipals, mentre
que la llei de transparència exigeix publicar el calendari de les diferents actuacions, la dotació pressupostària, l’estat
d’execució i l’avaluació. I això no hi és al
web de l’ajuntament.
A més, hi ha molta informació que sí
que hi és al web de la Paeria, però que
costa molt de trobar o que està presentada de manera poc amigable, poc comprensible, en comparació amb altres
municipis que han fet un major esforç
en presentar la informació de manera
més atractiva i entenedora. I pensem
que en podem aprendre, de les bones
pràctiques dels altres.
Per això, el Comú de Lleida portarà
l’informe que ha fet (disponible a comudelleida.cat) a la pròxima Comissió de
Transparència, amb la voluntat que des
d’aquesta comissió es plantegin mesures per millorar en el compliment de la
Llei de Transparència.

La FAV Lleida a les xarxes socials

Marta Salla

Estem vivint temps de canvis, de grans
canvis. Les xarxes socials (Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube ...) han fet
un gran salt en les nostres vides. Vivim
permanentment informats sobre totes
les notícies d’última hora. La informació
és constant i probablement amb excés
i tot. Però m’agradaria donar-li un valor
positiu a aquest fet. El món de la política, ara més que mai, està plenament ob-
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servat pel ciutadà. Cada error, cada cas
de corrupció, cada paraula fora de lloc
són analitzats i comentats pels usuaris.
La política està a l’ull de l’huracà i això
penso que és bo.

barri, o fer una crítica de quina actuació
no ha estat correcta, per tal que se solucioni o simplement fer ressò i que la
queixa arribi tan lluny com es pugui i
que com més gent ho sàpiga millor.

Parlant estrictament de la ciutat de
Lleida, tenim pàgines i usuaris interessants en aquestes xarxes que ens aporten informació sobre el dia a dia de la
nostra ciutat. En aquest fet, les qüestions veïnals hi tenen molt a guanyar, ja
que últimament per desconnectar ens
connectem i hem de saber aprofitar
l’abast i la repercussió que tenen les xarxes socials. Tothom qui més i qui menys
publica coses que s’han fet malbé al seu

Una bona pressió i difusió per mitjà
d’aquests canals pot fer decidir la Paeria
sobre l’actuació en un barri en concret.
A mi m’agradaria animar tothom que en
qualsevol problema que tinguin al seu
barri, ens ho facin arribar al nostre Facebook de la FAV, FAV Lleida.

Amb el suport digital
podrem transmetre a la
Paeria els problemes,
els suggeriments i les
inquietuds que tenen els
veïns de cada barri

D’aquesta manera, amb el suport digital podrem transmetre a la Paeria els
problemes, els suggeriments i les in-quietuds que tenen els veïns de cada barri
i que s’intenti solucionar tan aviat com
es pugui. Us encoratgem perquè entre
tots i totes construïm una Lleida ben
cohesionada i connectada entre barris i
administració.
Perquè com diu Henry Ford el vertader progrés és aquell que posa la tecnologia a l’abast de tothom
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Sant Anastasi: festa, gresca, revolta
Ja ha passat un any i torna a ser Festa
Major, torna a ser La Festa Major, la festa que ha de ser la central de totes les
que celebrem col·lectivament, i és que
en aquest cas celebració i col·lectiu són
dos ítems indefugibles per tal de dotar-la de ple sentit. La col·lectivitat es
manifesta en la festa, i aquesta festa esdevé un mirall, entre d’altres, de la seva
salut social.
La festa certament no és un oasi, sinó
que pot ser i sovint és un espai de conflicte, alguns ritualitzats com podrien
ser diferents intervencions per mitjà
de versos i proclames de colles festives,
però també reals pel que fa a l’ocupació
del carrer, de l’espai púbic, dels horaris,
etc.
Cal cercar una festa on tothom hi tingui cabuda i on tothom hi trobi la seva
expressió, on la participació sigui un
dels elements que la facin viva des del
minut zero. Cal demanar, reivindicar i
reclamar espais de debat i gestió de la
festa, òrgans vius i reals, on més enllà
de capelletes o grups tancats i estancs,

Cal cercar una festa on
tothom hi tingui cabuda i on
tothom hi trobi la
seva expressió, on la
participació sigui un dels
elements que la facin viva
des del minut zero
puguem fer d’aquesta un estat excepcional, diferent del fer quotidià.
[Espai cedit per la Crida per Lleida-CUP
Darrerament un dels temes de què
més s’ha parlat en relació a la festa ha
estat el del pressupost i la despesa, i és
cert, cal posar ordre a aquesta despesa
i tenir clar el seu volum real com també
valdria la pena que, fruit del debat que
abans apuntàvem, fóssim capaços de
destriar el gra de la palla.
La tradició no està renyida amb el
canvi i la innovació, sobretot si la innovació és fruit, si no del consens, d’un
debat aprofundit i que creiem necessari
sobre la festa i el seu model.

a l’Associació de Cultura Popular i Tradicional Aurembiaix]
La Festa Major ha d’esdevenir espai de
trobada, un espai d’intercanvi, de trencament de la quotidianitat, un espai viu.
La Festa Major ha de ser una ocupació
real i simbòlica dels carrers, aquest espai
de revolta, però també indefugiblement
espai de festa i de celebració.
Bona Festa Major!

Stop al desgavell econòmic de la Paeria
La deficient gestió econòmica del govern
de la Paeria ha comportat que, any rere
any, hagi estat necessari reconèixer crèdits
milionaris per pagar factures amagades i
els comptes de l’any 2015 no han estat una
excepció. Així, la liquidació del pressupost
de l’Ajuntament de Lleida, corresponent a
l’any passat, ha presentat un saldo negatiu d’1,2 milions d’euros i no un superàvit
de 424.923 euros com ens vol fer creure
l’equip de govern.
El govern municipal ens enganya presentant una liquidació del pressupost amb
un superàvit que és fictici i irreal, ja que no
s’entén, ni és honest dir que hi ha un superàvit de 424.923 euros, quan es té als calaixos factures pendents de pagament per
valor d’1.629.620 euros.
Malgrat modificar el pressupost en més
de 6,4 milions d’euros l’any 2015 per pagar factures imprevistes, ara ens tornem a
trobar més de 700 factures impagades per
valor d’1,6 milions d’euros, un fet que perjudica greument els proveïdors de l’Ajuntament, que veuen com les seves factures tri-

guen mesos a ser abonades, algunes més
de 10 mesos, i que queden arraconades als
calaixos de la Paeria.
S’han efectuat despeses sense certificar
i sense diners per pagar-les, incomplint
de manera flagrant els acords de Cartipàs
i perjudicant greument els comptes municipals i els proveïdors. Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular,
juntament amb altres grups de l’oposició,
va reprovar al Ple la gestió econòmica de
l’equip de govern. Un govern que ha portat la Paeria a tenir un deute de 207 milions
d’euros que els ciutadans i ciutadanes de
Lleida han de pagar amb els seus impostos.
Des del PP reclamem una gestió més eficient dels recursos, i exigim el compliment

El desgavell econòmic que hi
ha a la Paeria provoca que
els ciutadans paguin uns
impostos excessius i injustos

Joan Vilella

efectiu del Cartipàs perquè cap despesa no
sigui aprovada si no es pot pagar, evitant
així el reconeixement extemporani de factures que acaben perjudicant els comptes
municipals i els seus proveïdors.
És necessari posar ordre a la gestió
econòmica de la Paeria per evitar que tot
aquest desgavell provoqui que el deute
estigui desbocat i que els ciutadans paguin
uns impostos excessius i injustos.
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