Octubre de 2016 •

Opinió

Un ‘no’ pervers al compte general de la Paeria
En els consistoris actuals, on hi ha una
representació política plural, tots tenim la nostra responsabilitat. Per això,
l’equip de govern de l’Ajuntament de
Lleida lamentem el ‘no’ del grup de CiU
a l’aprovació del Compte General de la
Paeria argumentat com a “correctiu”. És
trist, perquè el Sr. Postius sap que està
manipulant. Sap que es negocien el
pressupost, les ordenances fiscals i tots
els expedients que passen pel ple. Tot
menys el Compte General, perquè és
el reflex comptable de les operacions
realitzades durant l’exercici anterior i,
per tant, és innegociable. Cada despesa,
cada ingrés, té un apunt comptable i la
suma de tots ells és el Compte General.
Un “no, perquè estic a l’oposició i ja està”
ens sembla deplorable. Això sí que és
política vella i rància.
Malament rai si la cara visible del grup
de CiU no veu com els temps giren en
rodó i això afecta els fets i les formes de
qui governa i de qui exerceix l’oposició.
La ciutadania, ara més que mai, exigeix
rigor i responsabilitat, també a l’oposi-

ció. A la Diputació de Lleida, governada pel partit del Sr. Postius, el Compte
General és un expedient de tràmit, que
s’aprova sense qüestionar res, perquè
s’entén perfectament que és un document comptable, elaborat per la Intervenció. A la Paeria es qüestiona tot, la
feina i els informes tècnics inclosos, amb
la voluntat d’erosionar, finalment, la institució. N’hi ha que estem entenent els
resultats electorals i ens arromanguem
de valent per arribar a consensos amb la
resta de grups. Altres somriuen i s’instal·
len en la comoditat del “no”, com les
criatures quan intenten madurar. També

La ciutadania, ara més
que mai, exigeix rigor i
responsabilitat, també a
l’oposició
em ve al cap el Sr. Gavín, recordat per
tots com el ‘Doctor No’. Cadascú tria els
seus ídols. No és difícil pensar que Postius continuarà en el “no” acompanyat

Montse Mínguez

d’accions d’alta política com ara saltar
balcons per penjar estelades. És clar que
des del seu escó a Madrid té molt temps
per pensar com bloquejar la ciutat de
Lleida. •••

Grup Municipal PSC
Tel. 973 700 365 /316
Web: xarxa.paeria.cat/psc
E-mail: gruppsc@paeria.es

Volem que paguis menys IBI
Lleida lidera, un any més, el rànquing de
municipis amb l’Impost sobre Béns Immobles més car de l’Estat. Davant d’aquest fet,
com la majoria de ciutadans, no podem
evitar preguntar-nos: per què continuem
pagant la contribució per damunt del que
valen els pisos en realitat? Com és que, tot
i haver-se aconseguit al 2016 una reducció
dels valors cadastrals, els lleidatans fem
front a un IBI desorbitat, per més que es
fraccioni el rebut?

La majoria de famílies
que sortirien beneficiades
amb la nostra proposta
continuen pagant més del
que haurien de fer-ho

Malauradament, ja fa massa anys que a
Lleida paguem uns impostos de primera,
però continuem tenint uns serveis de segona i, en alguns casos, fins i tot de tercera.

Aquest fracàs és equiparable a la rebaixa prevista per a l’Horta de Lleida, que
preveu unes característiques inassumibles
per als seus veïns, com ja vam advertir. Per
pal·liar-ho, hem demanat a la Comissió de
l’Horta que determini els requisits de la bonificació que preveu la llei per als propietaris d’habitatges situats en sòl rústic i que esperem que ara sí que es tingui en compte.

Davant aquesta situació, continuem
treballant per aconseguir una rebaixa de
la quota de l’IBI, com ja vam sol·licitar l’any
passat. Tanmateix, el PSC, C’s i la CUP van
preferir bonificar només els pisos valorats
en menys de 30.000 €, mesura que per la
situació actual del mercat immobiliari tampoc no ha acabat beneficiant els més desfavorits, com se’ns va dir. En canvi, la majo-

ria de famílies que sortirien beneficiades
amb la nostra proposta continuen pagant
injustament més del que haurien de fer-ho.

En definitiva, malgrat la poca sensibilitat
que any rere any demostra el govern del
PSC cap a la majoria de famílies de Lleida,
nosaltres continuarem treballant des del

Toni Postius

compromís amb una fiscalitat més justa per a tothom, per aconseguir que tots
els lleidatans i lleidatanes paguem un IBI
d’acord amb el que val el nostre pis i uns
impostos en justa correspondència als serveis que rebem en contrapartida. •••
Grup Municipal CiU
Tel. 973 700 320
Web: xarxa.paeria.cat/ciu
E-mail: grupciu@paeria.es
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Dinamitzar la Rambla Ferran
La Rambla Ferran ha
perdut afluència de
vianants i és habitual
veure-la buida, fins i tot en
les hores centrals del dia

J.L.Osorio

En el Consell de zona de NoguerolaRambla Ferran-Estació del passat 2015
alguns dels assistents van coincidir en
assenyalar que trobaven la Rambla Ferran trista, que durant els darrers anys
havia perdut vitalitat i que com a eix
Grup Municipal Ciutadans
Tel. 973 700 928
Web: xarxa.paeria.cat/cs
E-mail: ciutadans@paeria.es

emblemàtic de la ciutat no podia permetre’s romandre en aquest estat d’inactivitat creixent. Una reflexió colpidora
que no va passar desapercebuda entre
els assistents al Consell celebrat al Centre Cívic del carrer Democràcia tot just
fa un any.
Amb el tancament d’un dels quioscos, oficines bancàries, comerços, establiments d’hostaleria i el trasllat del
mercat ambulant de Nadal, la Rambla
Ferran ha perdut afluència de vianants
i és habitual veure-la buida, fins i tot en
hores centrals del dia. Prenent com a
referència altres rambles o passejos de
ciutats del nostre voltant, observem que
gaudeixen de molt bona salut, profusió
de vianants, establiments i activitat lúdica i cultural; fet que ens fa reflexionar

sobre les mesures que cal engegar per a
la seva necessària recuperació.
Atès que la Rambla Ferran és també
porta d’entrada de la ciutat per als usuaris del transport ferroviari, el grup municipal de C’s va presentar una proposta
al passat ple de l’Estat de la Ciutat de
dinamització i reactivació econòmica.
En aquest ple vam demanar convocar
tallers participatius adreçats a veïns i
professionals, ajuts i microcrèdits per a
l’obertura de negocis, programar activitats de lleure i instar la Generalitat a
recuperar els compromisos adquirits al
Pla de Barris.
Convé, doncs, posar en valor tot el potencial de la Rambla Ferran, amb la difusió pertinent d’espais com les Adoberies, la futura posada en marxa del nou
Museu Morera o el trasllat de les oficines de l’OMAC. Amb la complicitat dels
veïns de la zona i de tota la ciutadania
aconseguirem revitalitzar la Rambla, fer
créixer la ciutat des de dins i fer-la més
atractiva i saludable. •••

Descontrol en la gestió econòmica
empreses dependents. I, un any més, hi
ha coses que l’equip de govern no acaba
de fer bé i que ni tan sols s’ajusten a la
llei.

Carles Vega

Al ple del mes de setembre, que aquest
any s’ha celebrat ja entrat l’octubre, toca
posar sobre la taula el Compte General
municipal, un document que posa de
manifest la gestió econòmica i patrimonial de la Paeria i els organismes i les
Grup Municipal ERC
Tel. 973 700 922
Web: http://locals.esquerra.cat/lleida
E-mail: erc-avancem@paeria.cat
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Hi ha coses que el govern
no fa bé i ni tan sols
s’ajusten a la llei, segons
informes de fiscalització i
control financer
Així ho confirmen els informes de fiscalització i control financer que cada any
aporta la Intervenció municipal, complementaris al Compte General.
Ja als informes d’anys passats s’avisava que l’equip de govern continua
fent despeses no pressupostades; ordenant pagaments sense informe previ
que els justifiqui; adjudicant contractes
amb procediments poc transparents,
mancats de publicitat, evitant la lliure
concurrència i igualtat d’oportunitats, o
trossejant-los perquè la mateixa empre-

sa sigui contractada per diversos departaments municipals alhora...
Ho diem des del principi de la legislatura, quinze mesos enrere. I ho direm
tant com calgui. Fidels al nostre estil
d’oposició propositiva i alhora fiscalitzadora, persistirem en la denúncia de les
males pràctiques del govern del PSC,
que sol actuar com quan tenia majoria
absoluta. La gestió d’Àngel Ros és un
déjà vu: cas omís de l’interventor quan li
convé, sense control en la despesa i saltant-se els acords presos amb la resta de
grups municipals.
No ens cansarem de defensar una altra
manera de fer política: la de servir el bé
comú, exercir les responsabilitats amb
correcció, transparència, dedicació, equitat i eficàcia, i contribuir a la difusió democràtica del poder, sense clientelismes,
ni tractes de favor, ni actituds abusives.
El comportament ètic ha de ser el pal de
paller de la cosa pública. Avantposant
l’interès general al benefici privat. •••
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Micromecenatge per garantir la viabilitat d’un espai transformador
Des de l’Ateneu La Baula hem engegat una
campanya de micromecenatge per ajudar
a l’autogestió del nostre projecte cooperatiu. L’Ateneu, que va obrir les portes el 29
d’octubre, acull un bar restaurant que serà
gestionat per una cooperativa (La Cuina
del Comú) i un espai ampli, càlid i obert a
tothom, adequat i preparat per acollir reunions, xerrades, exposicions, tallers, etc.
La Baula pretén esdevenir un punt de
trobada i organització per a totes aquelles
persones i col·lectius interessats en treballar per la transformació social amb un clar
contingut feminista, ecologista, assembleari, antifeixista, transversal i anticapitalista.
És un espai estretament vinculat amb els
moviments socials de la ciutat, i volem
recollir l’herència dels ateneus i els casals
populars independentistes dels Països
Catalans. De fet, durant tot aquest estiu i
començament de tardor, tot i estar a mig
obrir, ja hem acollit reunions, assemblees i
actes dels diferents moviments socials de la
ciutat, i volem deixar clar i dir ben fort que
sempre tenim les portes obertes a totes les

propostes engrescadores que casin amb el
nostre ideari i així poder crear sinèrgies i teixit social a Lleida. Si voleu muntar qualsevol activitat, taller o utilitzar el nostre espai
per fer assemblees o reunions solament us
heu de posar en contacte amb nosaltres.
Per tal d’aconseguir l’autogestió d’un
espai propi, càlid, acollidor i inclusiu estem
convençudes que tothom és imprescindible. Per això animen la gent a participar
d’aquest projecte, un projecte que ha de ser
de tothom i per a tothom. Però només ho
podrem garantir si entre totes col·laborem
d’alguna manera o altra. Per exemple, ara
mateix encara tenim engegat el projecte

projecte/1496/fem-ateneu-fem-baula.

La Baula, punt de trobada
per a persones i col·lectius
interessats en treballar per
la transformació social

Aquest diners els invertirem en mantenir
l’espai per convertir-lo en un lloc viu i acollidor, fer de la cuina un lloc on cuinar amb
esperit o convertir una muntanya de llibres
en una biblioteca crítica. Suma-t’hi! •••

de micromecenatge a la plataforma Tot
Suma, on les aportacions es poden fer mitjançant el web http://www.totsuma.cat/

Grup Municipal Crida per Lleida-CUP
Tel. 973 700 926
Web: xarxa.paeria.cat/crida
E-mail: cridaxlleida@gmail.com

[Espai cedit per la Crida per Lleida-CUP
a l’Ateneu Cooperatiu La Baula]

La Paeria dóna l’esquena a la Mariola
Els veïns del barri de la Mariola estan desesperats, desconcertats i desencantats amb
la manera d’actuar i el tracte que reben de
l’Ajuntament de Lleida. Ja no saben què fer
perquè la Paeria deixi de mirar cap a un altre costat i es prengui seriosament els greus
problemes d’inseguretat i incivisme que pateix aquest barri de Lleida.
Els mateixos veïns del barri es pregunten:
què més ha de passar perquè la Paeria actuï i
busqui una solució? Hi ha hagut assassinats,
hi ha venda de drogues, inseguretat, incivisme i okupacions il·legals de pisos sense que
es faci absolutament res per evitar-ho.
I davant d’aquesta situació, la resposta
del govern de la Paeria a les reiterades iniciatives que ha presentat el grup municipal
del Partit Popular per intentar buscar una
solució als problemes que pateix la Mariola,
és que som uns alarmistes i uns exagerats i
que, amb les nostres denúncies, l’únic que
fem és estigmatitzar el barri de la Mariola.
També deien el mateix del Centre Històric i
tots sabem com ha acabat!

Què més ha de passar
perquè la Paeria actuï i
busqui una solució?
Des del grup municipal del PP fa temps
que reclamem i insistim perquè la Paeria
elabori un pla d’actuació contra la inseguretat i l’incivisme a la Mariola, un pla que
hauria de tenir un marcat caràcter social
i que, a més, hauria d’anar acompanyat
d’una presència policial més activa i continuada.
És responsabilitat de l’Ajuntament de
Lleida vetllar pel manteniment d’un clima
de civisme, de convivència social i respecte
mutu i, en aquest sentit, per aconseguir-ho,
és necessari adoptar les mesures i els mecanisme adients per corregir i acabar les
actituds irresponsables que deterioren la
qualitat de vida dels veïns de la Mariola en
particular i de la ciutat de Lleida en general.
Per tant, el fet que el govern municipal
hagi menyspreat i rebutjat les nostres pro-

Joan Vilella

postes és negar-se a millorar la qualitat
de vida i la convivència a la nostra ciutat.
Els veïns de la Mariola mereixen rebre un
tracte just, buscant solucions als molts problemes que pateixen, i no que la Paeria els
doni l’esquena. •••
Grup Municipal PP
Tel. 973 700 344
Web: xarxa.paeria.cat/pp
E-mail: gruppp@paeria.es
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La factura del despropòsit dels radars
Tocarà pagar als ciutadans
un milió d’euros per
una decisió unilateral
de l’alcalde presa amb
criteris electorals?

Abans que els radars entressin en funcionament, l’alcalde va donar ordres
expresses que només multessin aquells
vehicles que superessin els 65 km/h. Ni
estudis previs, ni normativa ni consideracions tècniques: el Sr. Àngel Ros va determinar quin era el llindar de velocitat
màxim permès amb criteris electorals.
Continuant amb la responsabilitat
que la ciutadania ens ha encomanat per
supervisar la gestió de govern, el Comú
va demanar consultar l’expedient de

radars. El 3 d’octubre hi llegíem que la
concessionària dels radars i els semàfors
vermells ha presentat un recurs contenciós administratiu on reclama a la Paeria
938.835 euros per captures de radar i
fotos de semàfor vermell no validades
corresponents al 2014. Només es refereixen al 2014, en una concessió que,
recordem, és per quatre anys més dos
de pròrroga.
“Els límits de velocitat dels quals es realitzaran les propostes de sanció s’establiran conjuntament amb l’Ajuntament
de Lleida” diu el plec de prescripcions
tècniques en l’article que és la mare
dels ous de la reclamació de la UTE. La
Paeria diu que dos mails li donen la raó,
mentre que Arnó-Sice considera que

ACORDS PLE DE SETEMBRE
Reforma horària

1

Aprovada la moció de l’Associació
Slow Shop, a favor de la reforma
horària, en la qual també es dóna
suport a una diada de “Lleida per la
reforma horària”. També s’ha aprovat la moció per a la implementació d’un projecte de voluntariat al
Centre d’acolliment d’animals de
companyia de Lleida.

Nou director tècnic
d’Arts Escèniques

4

Nomenament de Llorenç Corbella
com a nou director tècnic d’Arts
Escèniques dels equipaments municipals de Lleida.
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Neteja viària

Tocarà pagar als ciutadans una decisió unilateral de l’alcalde presa amb
criteris electorals? Quan es fa una gestió
pèssima, fixant unilateralment fins i tot
els límits de velocitat per criteris electorals, es recullen fruits tan amargs com
aquest, un contenciós que pot costar,
de moment, un milió d’euros als lleidatans. Veurem a quant acaba pujant la
factura del despropòsit.
Veurem si el Sr. Ros opta per girar el
volant o continua pel vial de l’opacitat i
la desastrosa gestió que estem patint, no
només en radars, sinó també en altres serveis públics com els autobusos o l’aigua.
El Comú ho continuarà fiscalitzant perquè
vostès puguin estar al corrent de com es
gestionen els serveis que paguen. •••
Grup Municipal Comú de Lleida
Tel. 973 700 924
Web: xarxa.paeria.cat/comu
E-mail: info@comudelleida.cat

Tren més econòmic

2

Llum verda a l’aprovació inicial de
la modificació de l’Ordenança de
neteja viària i gestió de residus de
Lleida per gestionar correctament
els residus per part dels productors
i/o posseïdors, fer un bon ús dels
serveis municipals de recollida i
millorar les condicions de neteja
dels espais privats i de la via pública. El document regulador també
preveu la implantació de la recollida comercial porta a porta a grans
productors.

Compte General

l’Ajuntament va imposar els límits unilateralment.

3

També s’ha aprovat la moció per a
una rebaixa de les tarifes i millores
en els abonaments de RENFE per a
trajectes d’alta velocitat que connecten Lleida i Barcelona.

Pau a Colòmbia

5

Aprovació d’una moció en suport
dels acords de pau a Colòmbia i
una de suport a la proposició de
llei per a la reparació de les víctimes del franquisme.

6

L’Ajuntament de Lleida aprova al ple municipal del 7 d’octubre remetre en termini el Compte General 2015 a la Sindicatura de Comptes, expedient que ha
comptat amb 12 vots a favor i 15 en contra.

