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Pagament a proveïdors i control de factures
El nostre grup considera
prioritari pagar als
proveïdors, establir més
control de les factures i
que no es vegin afectats
els serveis bàsics ni els
projectes socials
José Luis Osorio

Des de l’inici d’aquest mandat, el grup
municipal de C’s ha tingut com a prioritat pagar als proveïdors les factures pendents. I creiem que cal efectuar aquests
pagaments perquè els proveïdors han
fet la seva feina, inverteixen prèviament
en factors de producció i fan front a
les obligacions tributàries. No podem
admetre que esdevinguin finançadors
provisionals de l’Ajuntament mentre no
cobren el que se’ls deu.

Aquest és el principal motiu pel qual
hem donat suport a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit: no
retardar més el cobrament per part dels
proveïdors i així evitar que aquests el reclamessin, amb tot el seu dret, per la via
judicial. No ens agrada haver arribat fins
aquí ni la praxi que ens ha dut a aquesta
despesa; malgrat tot, per responsabilitat, en el darrer ple del mes d’abril hem
donat suport a aquest expedient amb
la condició de no tornar-nos a trobar en
la mateixa situació en el pressupost de
l’any 2017.
En comptes de convocar la premsa
per promoure mocions de reprovació

i fer gestos més vistosos des del punt
de vista de la rendibilitat electoral, optem per demanar responsabilitats mitjançant un acord públic amb l’equip
de govern, en el qual s’estableix un ús
correcte del fons de contingència i el
romanent de tresoreria, com també un
control detallat de totes les factures que
haurà de ser facilitat mensualment a
tots els grups municipals.
Per tal de donar suport al reconeixement de crèdit hem demanat més concreció en les partides pressupostàries,
mentre no es vegin afectats en cap cas
els serveis bàsics ni els projectes socials.
Des de l’equip de govern insisteixen
en la idea que s’ha minorat el deute, que
el pressupost és viu i que aquest expedient és una pràctica habitual i legalment
permesa.
És comprensible que hi hagi imprevistos, tanmateix el que no compartim són
aquesta classe de despeses ordinàries,
fàcilment previsibles, sense consignació
pressupostària.

Externalització: malbaratament i precarietat
“suposadament millor” a la ciutadania a
preus més econòmics, però la realitat demostra que no és així i, a més, fomenta
condicions laborals poc dignes.

Josep Maria Baiget

La Paeria té externalitzat el servei de modernització de l’enllumenat, la recollida
de brossa, el transport públic urbà, el
servei d’atenció a domicili i el de subministrament d’aigua. També la gestió de
zona blava, grua i la Llotja, tot i que aviat
ja no serà així gràcies a l’Acord de Pressupost d’ERC-Avancem. L’argument del
model neoliberal és que les concessions
amb empreses privades donen un servei
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Amb remunicipalització de la zona blava i grua, les arques municipals podrien
ingressar entre 600.000 i 800.000 €, el benefici anual que s’ha endut una empresa
que paga sous molt justos.
El segon exemple és l’UTE Lleidallum.
Per la concessió de la modernització de
l’enllumenat, feta el 2014 per a 12 anys,
la Paeria ha de pagar 17 milions d’euros. A més, s’ha reduït al mínim la plantilla del Servei d’Energia municipal, que

Les externalitzacions
demostren que el servei
no és ni millor ni pitjor,
però sí més car i afavoreix
la precarietat laboral

estava formada per una vintena d’empleats públics altament qualificats que
haurien pogut fer exactament el mateix
que aquesta UTE, i ara hi ha tan sols dos
aprenents. L’excusa de l’equip de govern
és que la Paeria no podia fer la inversió
d’entrada, però l’empresa ho fa progresivament i es queda la majoria de l’estalvi
que s’aconsegueix.
Són dues externalitzacions que demostren que el servei no és millor ni
pitjor, però sí que surt més car i alhora
afavoreix la precarietat dels treballadors.
A més, destina els nostres impostos a engreixar empreses quan aquests diners es
podrien haver quedat a la butxaca de la
ciutadania o bé es podrien haver emprat
per altres serveis públics.
Llavors, per què el govern municipal
“socialista” ha apostat per aquest model? Una pregunta a la qual sols el paer
en cap hi pot donar una resposta política, ja que l’econòmica i sociolaboral ja
la teniu!
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Veure el comerç com una oportunitat
El grup municipal del PSC té molt clar
que el comerç és un dels àmbits en què
es manifesta més clarament la potència i la competència entre ciutats semblants. Lleida, des de fa anys, ha perdut
un tren important: tenim una oferta
de 14m2 de centre comercial per 1.000
habitants —a Catalunya són 200 m2, a
Espanya 350 m2.
Quatre estudis sobre oferta i demanda comercial ens donen dades estratègicament importants per als comerciants de Lleida. Dades obtingudes tant
escoltant els comerciants com tenint
en compte l’opinió dels consumidors
en una isòcrona de 50 quilòmetres. Dades: gairebé 500 M€ de fuga comercial
que es desplaça a Barcelona, Saragossa
o Andorra i, davant la legítima desconfiança del sector comercial, uns hàbits
de consum que van a buscar allò que
volen al lloc on sigui, internet inclòs
amb força.
L’Ajuntament de Lleida no avala cap
opció, sinó que ha de donar tràmit,
dins de la legalitat vigent, als projectes

L’Ajuntament de Lleida
no avala cap opció, sinó
que ha de donar tràmit,
dins de la legalitat vigent,
als projectes que vagin
arribant a la nostra ciutat
que vagin arribant a la nostra ciutat.
Ara mateix en són tres. En primer lloc
tenim Vallrufea, un projecte de centre
comercial mitjà que ja disposa de la
llicència comercial de la Generalitat i
que incorpora valor a l’entrada de Lleida des de Saragossa.
Hi ha també Carrefour, al costat de la
LL-11, un projecte que atansa els barris
del marge esquerre al centre de la ciutat i que aporta una quantitat important d’habitatge de protecció pública.
I finalment Torre Salses, una peça clau
per consolidar la relació i el lligam entre Bordeta, Magraners i Cappont.
En paral·lel, la Paeria continua ajudant el petit comerç com ho ha fet sem-

Montse Mínguez

pre. En 5 anys hem destinat 270.000 €
en línies d’ajuts econòmics a les associacions de comerciants.
Ara, fins i tot es planteja un ple extraordinari per continuar fent bullir l’olla.
Si serveix per pactar les diferències serà
un èxit. Si acaba essent un nou aparador de crispació, retrets i desinformació
haurà estat estèril. El grup municipal
del PSC aposta i apostarà sempre per
la Lleida de les oportunitats.

Lleida, capital de l’IBI més car
Els lleidatans i les lleidatanes propietaris
d’un pis hem pagat ja el rebut de l’Impost
de Béns Immobles, l’anomenada contribució. És el primer dels quatre resguards que
s’han d’abonar i que suposa uns ingressos
per a la Paeria de més d’un terç del seu
pressupost. L’equip de govern socialista el
fracciona perquè les famílies no notem que
el rebut ha pujat, però aquesta tàctica no
aconsegueix pas fer-lo més barat. Si multipliquem per quatre l’import i mirem el rebut que pagàvem fa anys, certificarem que
aquest s’ha duplicat.
Tot i que sempre ha estat possible actualitzar el valor cadastral i rebaixar l’IBI i la
plusvàlua, l’executiu municipal no ho ha fet,
malgrat les nostres reiterades demandes
i malgrat la injustícia que suposa tributar
per damunt del valor real dels habitatges.
Malauradament, ja fa anys que continuem
immersos en aquesta inèrcia. Lleida continua tenint el dubtós honor de liderar el
rànquing dels municipis amb la contribució
més cara de l’Estat. Tanmateix, seguim sen-

Seguim sense notar la
correspondència entre la
qualitat dels serveis que
rebem i el que paguem
d’impostos
se notar que hi hagi una correspondència
entre la qualitat dels serveis municipals que
rebem i el molt que paguem d’impostos.
I això és, precisament, el que proposem
nosaltres: garantir una prestació de serveis
en consonància al que aportem a les arques de l’Ajuntament. En el cas concret de
l’IBI, enguany tornarem a impulsar una revisió cadastral del terme municipal de Lleida per tal d’ajustar el valor cadastral dels
immobles al valor real de mercat. Aquesta
acció permetria obtenir una rebaixa per a
tothom del rebut que beneficiaria, de retruc, altres impostos indirectes vinculats al
valor cadastral com ara la plusvàlua, l’IRPF,
l’impost de transmissions patrimonials o el
de patrimoni.

Toni Postius

D’altra banda, plantegem de nou que els
veïns de l’Horta puguin tenir una rebaixa
de la pressió fiscal en justa correspondència als serveis que reben.
És hora, doncs, que Lleida deixi de ser
coneguda per ser la capital amb la contribució més cara.
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El centre de Lleida a dins de Lleida
L’estudi complet continua
a les mans de l’Ajuntament
i les dades que justifiquen
aquestes conclusions no
es poden consultar
s’està gestant la creació, no només d’un
centre comercial, sinó de tres!
[Espai cedit pel Comú de Lleida a les
associacions de comerciants de Cappont, Bordeta, Eix Comercial, Zona Alta,
Pardinyes i Balàfia]

Davant la sorpresa dels ciutadans, patronals i PIMES, l’Ajuntament encomana
un estudi de viabilitat per determinar si
aquests 3 centres són necessaris a la ciutat de Lleida.

El Comú de Lleida cedeix aquest espai a
les associacions de comerciants perquè
entenem que tant les associacions com
els moviments socials haurien de tenir
espai per expressar-se en la revista La
Paeria. Així doncs, mentre no se’ls doni
veu, continuarem obrint-los la finestra
del Comú.

A dia d’avui, només s’han publicat les
conclusions d’aquest estudi, que valoren
positivament la creació dels centres. Malgrat això, l’estudi complet continua a les
mans de l’Ajuntament, i per tant les dades que justifiquen aquestes conclusions
no es poden consultar.

L’any 2015, abans de les eleccions municipals, surt a llum pública que a Lleida

Per acabar-ho d’adobar, en condicions
normals l’estudi s’hauria d’aprovar en ple
municipal, perquè ha costat 70.000 €.

Però, sorpresa!, l’Ajuntament l’ha dividit
en 4 estudis de 17.000 € cadascun, i així
n’ha evitat l’aprovació per ple municipal.
Nosaltres ens preguntem: no seria millor construir un centre comercial a l’interior de la ciutat de Lleida? Hi ha diversos
espais adequats per situar-hi un centre
comercial, i així aconseguiríem:
1) Evitar que la majoria de ciutadans
hagin d’agafar el cotxe per arribar-hi.
2) Els clients de fora aprofitarien per
gaudir del patrimoni cultural i gastronòmic de la ciutat.
3) Els comerços de la zona es beneficiarien d’aquesta afluència de públic.
Un centre comercial a dins de la ciutat
crearia accions que dinamitzarien la vida
i l’oci de la ciutat i, a més, riquesa per a
totes les parts implicades.
Perquè sense comerç no hi ha vida, i
sense vida no hi ha ciutat.
El centre de Lleida, a dins de Lleida.

Les entitats veïnals, claus en la convivència i cohesió social
s’anomena societat civil, una gran quantitat d’associacions de diversa tipologia,
ONGs, moviments, plataformes, marees, partits... Som molts i moltes els qui
pertanyem amb més o menys activisme
a diverses de les formes de participació
esmentades.

Toni Baró

La bona convivència és un dels béns
més preuats de què podem gaudir els
ciutadans. Perquè sigui bona i de qualitat tenim un sistema polític que es cuida de la gestió dels nostres impostos,
la regulació de les nostres relacions i
molts dels serveis directes que fan avantatjós el viure en comunitat. Tanmateix
la ciutadania, especialment en el cas
de Catalunya, ens articulem en el que
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La crisi ha minat la confiança en l’eficàcia del sistema per resoldre els nostres
problemes i han aparegut formes noves
de participació que han donat la sensació d’apoderament pel ressò obtingut a
través dels mitjans de comunicació i les
xarxes, alguns s’han arribat a articular
com a partits polítics.

Les associacions de
veïns i veïnes han estat
claus en la lluita per les
llibertats i la reivindicació
per la dignitat i la millora
dels nostres barris

En l’arrel de la nostra democràcia hi ha
un fort component del moviment veïnal.
Les associacions de veïns i veïnes han
estat claus en la lluita per les llibertats i
la reivindicació per la dignitat i la millora
dels nostres barris, aquest paper ha estat
reconegut per les institucions, els mitjans
i la població. Així tenim veu en comissions de la Paeria, els mitjans quan volen
prendre el pols ens consulten, recullen
les peticions i les reivindicacions que
sense fatiga formulem i formularem als
gestors públics, ens reunim sovint amb
els partits polítics per escoltar i per ser escoltats. La prova és que en aquells barris
on l’activitat de les AV ha cessat es cerquen interlocutors per conèixer opinions
i necessitats, perquè no hi ha alternativa.
En resum, els 12.009 lleidatans i lleidatanes que som socis i sòcies de les associacions veïnals i que s’articulen a través
de la FAVLL (Federació d’Associacions de
Veïns de Lleida i província) tenim i tindrem molt a dir en el present i en el futur
de la nostra ciutat en la seva convivència, cohesió social i millora.
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El model energètic? Qüestió de voluntat política
Si us diem que el sector energètic està
relacionat directament amb la política
mitjançant portes giratòries potser no
us vindrà de nou. I si us diem que cada
vegada la gent està més farta de les seves factures de la llum i d’un canvi climàtic cada vegada més evident, potser
tampoc. Però el que molts no sabeu és
que les coses van començar a canviar
fa 6 anys a casa nostra. I és que una cooperativa sense ànim de lucre com Som
Energia va decidir que ja n’hi havia prou
i va començar a generar i comercialitzar
energia d’origen 100% renovable, essent
el motor d’un canvi de model energètic
cada cop més evident .

Una cooperativa sense
ànim de lucre com Som
Energia va decidir que
ja n’hi havia prou i va
començar a generar i
comercialitzar energia
d’origen 100% renovable

Actualment formen part de la cooperativa més de 25.000 socis, dels quals
més de 20 són ajuntaments valents com
els de Girona, Sant Celoni, Cardedeu o
Santa Maria del Camí a Mallorca entre
d’altres, que han estat pioners i que han
vist que hi ha una alternativa a les grans
companyies lucratives que s’aprofiten
sempre que poden dels seus clients.
Aquesta cooperativa no té comercials
que piquen a les portes i et demanen la
factura per fer-te un descompte que, a la
llarga acabaràs pagant amb d’altres “serveis” que no consumiràs. La difusió està
en mans dels grups locals (format per socis voluntaris) que es dediquen a difondre i assessorar a ciutadans i institucions.
Des del grup local de Lleida volem
demanar a la Paeria que faci un pas endavant. Podria començar afegint altres
criteris en l’elecció de la comercialitzadora
com l’origen renovable de l’energia o la no
lucrativitat d’aquesta, també pot fer diversos paquets a les subhastes de la llum (i
derivar-ne algun cap a models més sostenibles). Alguns ajuntaments ja ho han fet i

[Espai cedit per la Crida per Lleida-CUP
a la cooperativa Som Energia]
ho estan estudiant molts més.
Ja n’hi ha prou de dir que no es pot
quan es veu clarament que és qüestió de
voluntat política.
Més informació a:
web: www.somenergia.coop
Correu del grup local: lleida@somenergia.coop
Xarxes socials: www.facebook.com/somenergia.lleida.1

Un comerç al servei dels ciutadans de Lleida
El passat Ple d’Abril es va donar el primer
pas per a la creació d’una gran zona comercial i de lleure entre els barris de la Bordeta i
Magraners. Una zona comercial i d’oci, que
podrà donar sortida finalment a un sector
de la ciutat que tenia previst enllaçar els
dos barris en una superfície que estava
destinada a ser una nova zona d’expansió
de la ciutat i que va quedar aturada per la
crisi amb la urbanització dels carrers i els
accessos abandonats, pendents d’unes
promocions que mai no es van fer.
Una oportunitat per dinamitzar una zona
on es planteja ampliar la superfície comercial
dels 15.000 m2 actuals a més de 60.000 però
que també preveu nous usos residencials i
destinar el 35,52% d’aquests usos a habitatges protegits. Vinculat a la modificació de la
zona (SUR 42) es desdoblarà i prolongarà el
traçat de l’Av. Víctor Torres entre el carrer dels
Alamús i el pont sobre el ferrocarril.
Des del Grup Municipal del Partit Popular defensem el desenvolupament de
projectes d’aquest tipus a la ciutat. Es dinamitzarà l’activitat comercial, s’ampliarà

el nombre de potencials consumidors i
es crearà ocupació (s’espera la creació de
2.000 llocs de treball). La implantació d’una
nova superfície comercial millorarà la competència a la nostra ciutat i permetrà als
ciutadans poder disposar d’una oferta més
àmplia en què puguem escollir els productes i els serveis més convenients.
Després d’anys de restriccions imposades pels diferents governs de la Generalitat
que han situat Lleida al capdavant de les
províncies espanyoles amb menor índex
de grans superfícies comercials, creiem
necessari apostar per noves iniciatives comercials. Estem convençuts que la creació
d’establiments de gran format i l’atractiu
que provoca generarà un gran pol d’atracció per a nous consumidors.

La implantació d’una nova
superfície comercial millorarà
la competència a la nostra
ciutat i permetrà als ciutadans
disposar d’una oferta
més àmplia

Dolors López

Nosaltres creiem en un lliure mercat,
amb unes normes que protegeixin el comerç de proximitat, veritable element
identificador de la nostra ciutat, però que
també protegeixin el dret dels consumidors a poder consumir a la botiga de tota la
vida o a la gran superfície comercial sense
haver d’agafar el cotxe per desplaçar-nos
més de 100 km, a una altra ciutat.
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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