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Ordenances fiscals 2017: exercici de consens
Com a equip de govern de l’Ajuntament
de Lleida ens felicitem i celebrem que
l’aprovació de les Ordenances Fiscals
per a l’exercici 2017 s’hagi realitzat sobre la base de la capacitat de pacte i de
consens amb els diferents grups municipals de la Paeria. De manera explícita,
l’acord assolit entre el PSC, C’s i el PP
per reduir l’IBI ha servit per afegir-hi els
vots favorables del grup de CiU, amb la
qual cosa els tributs i les taxes municipals han quedat aprovats amb 20 vots
a favor, dels 27 de configuren la sessió
plenària. El més rellevant, però, és que el
fruit d’aquesta suma repercuteix directament en la ciutadania de Lleida, que
continuarà notant efectes positius en la
seva economia perquè, per cinquè any
consecutiu, apostem per la congelació i
introduïm, com he volgut remarcar, una
rebaixa lineal en el rebut de l’IBI del 2%.
Agraeixo la voluntat de diàleg dels grups
perquè aquest acord sobre la congelació de la resta de les taxes i els impostos
implica, també, que es mantenen totes
les bonificacions socials que van intro-

duir en les ordenances del 2016. A més,
estrenem pel 2017 una taxa que gravarà
les empreses de telefonia mòbil per l’ús
que les antenes fan de l’espai públic.
Les noves ordenances també inclouen
ampliar les bonificacions de l’IBI del
10% a la propietat de l’habitatge a l’Horta que disposi també de sòl rústic i que
el 50% dels ingressos familiars provinguin de l’explotació agrària. En aquest
sentit, l’any vinent també podran gaudir
d’aquesta rebaixa del 10% en l’IBI els
jubilats i les persones de l’Horta que reben alguna pensió per incapacitat.

Per 5è any consecutiu
apostem per la congelació
i introduïm una rebaixa
lineal en el rebut
de l’IBI del 2%
Aquest nou mandat municipal en què
es dibuixa un plenari polièdric i multicolor ens ha de servir a tots els regidors i

Montse Mínguez

regidores per aprofundir en l’exercici de
pactar les diferències, perquè en el final
d’aquest debat, que a vegades sembla
excessivament acalorat, hi ha la millora
de la qualitat de vida de les famílies de
Lleida. •••
Grup Municipal PSC
Tel. 973 700 365 /316
Web: xarxa.paeria.cat/psc
E-mail: gruppsc@paeria.es

Junts #DecidimLleida
Sempre hem defensat que la ciutadania i
les entitats de Lleida han de tenir veu i una
major rellevància en els afers municipals. És
per això que fa temps que proposem obrir
l’Ajuntament als lleidatans i lleidatanes, incorporant mecanismes de participació per
fomentar la transparència i implicar-los en
la presa de decisions. I una bona eina per
fer-ho són els pressupostos participatius,
que permeten conèixer de primera mà les
necessitats directes dels veïns i veïnes.
Tanmateix, l’equip de govern de la Paeria
encara no ha incorporat mecanismes de
participació en la presa de decisions, com
sí fan altres ajuntaments com Sant Cugat.
Aquí, el PSC continua decidint des d’un
despatx sense comptar amb la veu i l’opinió dels lleidatans.
Per capgirar aquesta situació, al gener ja
vam presentar una moció per desenvolupar uns pressupostos participatius a partir
del 2017. Passats els mesos, tot i que es va
aprovar, l’equip socialista, un cop més, ha
incomplert un compromís pres en el ple.

Continuarem a peu de
carrer escoltant i fomentant
que l’opinió de la ciutadania
es tingui en compte en els
afers municipals
Tanmateix, com que no ens volíem resignar a sumar un altre any de mandat sense
comptar amb l’opinió ciutadana, hem passat a l’acció obrint-vos les portes a la participació amb la campanya #DecidimLleida.
Així, tothom qui ha volgut ha pogut presentar les seves propostes en l’elaboració
dels pressupostos.
Sempre hem dit que els ciutadans sou
els principals arquitectes de la ciutat perquè coneixeu millor que ningú les necessitats dels vostres barris i les actuacions que
s’haurien de prioritzar amb els recursos públics. I els centenars de persones que ens
heu traslladat les vostres aportacions demostren, efectivament, que la ciutadania
vol parlar i participar.

Toni Postius

Gràcies a tots i totes per participar-hi.
Nosaltres continuarem a peu de carrer
escoltant la vostra veu i fomentant i permetent que la vostra opinió es tingui en
compte en els afers municipals. •••
Grup Municipal CiU
Tel. 973 700 320
Web: xarxa.paeria.cat/ciu
E-mail: grupciu@paeria.es
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Las partidas sociales, una prioridad
Ciutadans presentó
una moción para
aumentar en 500.000 euros
la partida presupuestaria
para servicios
sociales básicos y
bienestar social
José María Córdoba

Sin duda, la crisis que padece España
desde hace ya 10 años tiene nombres
propios. Yolanda, Alicia y Pepe, tres
nombres que podrían recordarnos a
alguien cercano. Son tres ciudadanos
Grup Municipal Ciutadans
Tel. 973 700 928
Web: xarxa.paeria.cat/cs
E-mail: ciutadans@paeria.es

que tienen un problema en común: no
pueden pagar el alquiler y a la vez hacer frente a pagos tan básicos como el
recibo del agua, de la luz y del gas. Son
tres personas que un invierno más quizá
tengan que pasar frío para poder ahorrar y llegar a final de mes.
O como otro vecino, que dejó de pagar la comunidad de propietarios de
su edificio y procuró que las cuotas del
banco impagadas no llegasen nunca a
cinco. Cinco es la barrera psicológica
que se puso para no llegar a una situación más extrema de la que estaba. En
situaciones tan complicadas, uno descubre que una bombona de butano,

que parece gastada, si esta se inclina
hasta ponerla boca abajo, puede seguir
utilizándose. No servirá para darse una
ducha caliente, pero sí para calentar comida en los fogones de la cocina.
Así, el grupo municipal de Ciudadanos presentó en el Pleno Extraordinario del Estado de la Ciudad una moción
para aumentar en 500.000 euros la partida presupuestaria para servicios sociales básicos y bienestar social, para continuar velando para que nadie se quede
atrás.
Y todo ello, siempre en constante colaboración con los técnicos y profesionales del Ayuntamiento, que, debido a
su amplia experiencia sobre el terreno,
saben qué asociaciones y colectivos son
los más vulnerables y los más idóneos
para recibir esta ayuda, de forma que
los recursos sean empleados de la mejor
manera posible, sin abusos y por descontado sin que queden necesidades
por cubrir. •••

El preu de l’aigua ha de ser preu públic
ser preu públic o taxa, la proposta no va
prosperar. Enguany, ho vam tornar a presentar i el corró de PSC, C’s i PP va impedir
novament que prosperés la idea.

Carles Vega

En el debat de les Ordenances Fiscals per
al 2016, vam presentar una proposta per
integrar el preu de l’aigua en les ordenances i per establir bonificacions sobre la
base de la renda familiar. Malgrat que no
ens tancàvem en el debat de si havia de
Grup Municipal ERC
Tel. 973 700 922
Web: http://locals.esquerra.cat/lleida
E-mail: erc-avancem@paeria.cat
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El preu de l’aigua no
l’hauria de fixar la
concessionària, que
procura pel benefici
industrial i no per l’interès
general
La petició d’ERC-Avancem no és banal.
Perquè les ordenances són pagaments
que fixa l’Ajuntament, que no estan subjectes als interessos de cap particular. Així
que, mentre un preu sigui fora de les ordenances, la Paeria es veurà obligada a
negociar-lo i pactar-lo qui presti el servei.
Vull dir que, en el cas de l’aigua, si incloguéssim l’aigua a les ordenances, l’empresa concessionària no imposaria el preu.
És obvi que els preus d’un servei públic bàsic com el de l’aigua no els hauria

de fixar la concessionària, que abans que
per l’interès general procura pel seu propi
benefici industrial. És el que té privatitzar
serveis públics.
Incloure el preu de l’aigua a les ordenances, com demanàvem, té un altre
avantatge: el cobrament el fa l’Ajuntament, no la concessionària del servei.
Això facilitaria l’aplicació de la llei de
pobresa energètica, ja que davant d’un
impagament per falta de recursos la
Paeria pot, sense haver de compensar
l’empresa, decidir lliurement mantenir
el subministrament.
Un guany no només per als més necessitats, sinó per a tothom, és que la inclusió
del preu de l’aigua a les ordenances permetria que es pagués només pel servei.
Ni amortitzacions d’inversions, ni benefici
industrial ni cap altra cosa que no sigui
pagar NOMÉS el consum de l’aigua. Un
gran què tenint en compte que el preu de
l’aigua a la ciutat de Lleida és un dels més
cars de Catalunya. •••
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Organitzem-nos, lluitem, guanyem. És l’hora del jovent!
Enguany Arran Lleida celebrem l’espurna que encengueren unes joves a la nostra ciutat, disposades a plantar cara al
capitalisme, a l’opressió de l’Estat espanyol i al sistema heteropatriarcal arreu
dels Països Catalans. Amb l’herència de
les companyes que ja havien plantat les
primeres llavors de batalla i combat: fa
10 anys l’Assemblea de Joves de Lleida
(AJLL) iniciava un fil roig de lluita juvenil ininterrompuda disposada a capgirar
Lleida. I fa 4 anys agafant l’herència de
Maulets i la CAJEI naixia Arran als Països
Catalans, l’única organització juvenil de
l’esquerra independentista.
Som el foc que neix amb l’esforç col·
lectiu, a les assemblees, als carrers, als
casals populars i a tots els espais on estem construint un món nou lluitant per
un futur més digne.
Som la flama que ha cremat a les manifestacions amb cada crit, amb cada
injustícia denunciada, on hem vist que
no estem soles i que juntes tenim molta
força.

Per revifar la consciència de classe
treballadora. Cap tractat que ens tracti com a mercaderia ens representarà.
Lluitarem contra les privatitzacions dels
nostres drets, volem una educació i sanitat pública i de qualitat.
El jovent no restarem callades davant
de la precarietat juvenil, volem sostre i
treball dignes.

Lluitarem contra les
privatitzacions dels nostres
drets, volem una educació i
sanitat pública i de qualitat
Rebentarem tots els armaris on ens
tanquen, perquè estimem i follem com
volem. Perquè som joves feministes i
tenim molt clar que vencerem l’opressió
del patriarcat. “Som les hereves de les
dones que cremaren ahir.”
Continuarem avançant cap a l’emancipació nacional dels Països Catalans,

[Espai cedit per la Crida per Lleida-CUP
a Arran Lleida]
sent poble solidari amb tots els altres
pobles oprimits. Per trencar tots els
murs, CIE’s i fronteres, cap persona no és
il·legal. Refugiades, benvingudes!
Per tot això, companyes, us mantindrem la flama de ponent encesa. •••
Grup Municipal Crida per Lleida-CUP
Tel. 973 700 926
Web: xarxa.paeria.cat/crida
E-mail: cridaxlleida@gmail.com

L’IBI ha deixat de ser tabú a Lleida
Per al grup municipal del Partit Popular rebaixar l’Impost de Béns Immobles (IBI) ha
estat un cavall de batalla durant els darrers
cinc anys i avui podem dir que ho hem
aconseguit. Després de molts esforços,
hem aconseguit un acord que permet reduir l’IBI un 3 per cent en els dos pròxims
anys. Un 2 per cent l’any vinent i un 1 per
cent l’any 2018. Per fi s’ha aconseguit fer
possible el que semblava impossible. Com
s’ha demostrat, tot era qüestió de voluntat
política i ganes de fer-ho.
Una reducció que era del tot necessària, si
es té en compte que, en els tres últims anys,
el valor cadastral dels habitatges ha baixat
un 43 per cent a la ciutat de Lleida.
Aquest acord que s’ha aconseguit el podem qualificar d’històric a la ciutat de Lleida, ja que per primera vegada en 37 anys
d’Ajuntament democràtic, mai abans no
s’havia aconseguit una baixada efectiva
del rebut de l’IBI, mai no s’havia aconseguit una rebaixa de l’impost que més grava
l’economia de les famílies lleidatanes.

Després de molts esforços,
hem aconseguit reduir l’IBI
un 3% en els pròxims 2 anys
Aquesta rebaixa del 3 per cent de l’IBI suposarà que els ciutadans de Lleida s’estalviaran, en els pròxims dos anys, un milió i
mig d’euros, que representa, de mitjana, un
estalvi de 23 euros per família i una reducció, també mitjana, de 14 euros per rebut.
A més, aquest pacte per l’IBI també té un
component marcadament social, ja que
permetrà estendre les bonificacions que
reben les persones que estan empadronades a l’Horta i que viuen de l’agricultura
als jubilats, que fins ara, sense cap motiu,
n’estaven exclosos, i establir un programa
d’ajudes al pagament de l’IBI per a les persones que es troben en situacions especials de vulnerabilitat.
A aquest programa s’hi podran acollir
les persones empadronades a Lleida que

Joan Vilella

viuen soles amb ingressos o pensions mínimes, persones a l’atur i unitats familiars
amb ingressos inferiors a un 1,5 de l’IPREM
,que equival a 798 euros mensuals. L’ajuda
per a aquestes persones serà d’un 50 per
cent de la quota anual de l’IBI. •••
Grup Municipal PP
Tel. 973 700 344
Web: xarxa.paeria.cat/pp
E-mail: gruppp@paeria.es
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Bus assequible, de qualitat i per a tothom
Regalar a tort i a
dret targetes de bus,
especialment en anys
electorals, ha maquillat el
nombre d’usuaris, però tot
just la meitat paguen

Amb els diners que aboquem a la concessió d’autobusos –8,1 milions el 2016–
podríem tenir un servei de gran qualitat.
Aquesta és la primera conclusió del treball que el Comú ha fet amb un grup
de professionals que fa molts anys que
són en el servei. No cal una modificació
substancial sinó petits reajustaments
i recuperar allò que funcionava abans
dels darrers grans canvis.

el compliment dels horaris, fent-los realistes perquè els usuaris recuperin la
confiança a l’hora d’agafar l’autobús i
per acabar la impuntualitat i l’obligació
dels conductors d’anar al límit. És necessari adequar la velocitat comercial,
perquè els conductors no pateixin un
major grau d’estrès, que repercuteix en
seguretat dels usuaris. La millora del
servei comença als barris, amb petites
modificacions en 8 de les línies actuals
i la posada en marxa d’una línia nova a
la Mariola.

Convé retocar la freqüència de pas
de manera flexible per reforçar algunes línies en hores punta. Cal garantir

Gairebé la meitat dels usuaris de bus
viatgen gratuïtament: regalar a tort i a
dret targetes de bus, especialment en

ACORDS PLE D’OCTUBRE
Conveni TIL

1

Aprovar el conveni de col·laboració
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Lleida per
al projecte “TIL. Tasques d’iniciació
laboral”, en el marc de les mesures
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria del municipi
amb efectes de l’1 de setembre.

Antenes a l’espai
públic

4

El 2017 hi haurà una taxa que gravarà les empreses de telefonia mòbil per l’ús que les antenes fan de
l’espai públic.

Ordenances fiscals

anys electorals, ha permès maquillar el
nombre d’usuaris globals, mentre els
que paguen cada vegada són menys, i
ho hem de cobrir amb aportacions creixents de la Paeria. Una política errònia
que ha de canviar cap a la progressivitat:
facilitar l’accés al bus a aquelles persones de renda més baixa. A la resta pensem que cal atreure-les oferint un servei
bo i eficient.
L’objectiu s’ho val: una ciutat amable,
amb menys circulació de vehicles privats, menys soroll, menys perill i menys
contaminació. Pensem, finalment, que
cal ajustar el preu del bitllet, que plantegem rebaixar en vint cèntims, situant-lo
a un euro. Amb tots els canvis que proposem des de l’agrupació d’electors,
que són d’aplicació immediata, recuperarem el milió i mig de viatgers de pagament que s’han perdut. •••
Grup Municipal Comú de Lleida
Tel. 973 700 924
Web: xarxa.paeria.cat/comu
E-mail: info@comudelleida.cat

Medalla Macià

2

L’equip de govern municipal ha
aconseguit una majoria àmplia en
l’aprovació de les ordenances fiscals del 2017, en què es congelen
les taxes i els impostos per cinquè
any consecutiu i s’introdueix una
rebaixa lineal en el rebut de l’IBI del
2%. A més, es mantenen totes les
bonificacions socials que es van introduir en les ordenances del 2016.
Les ordenances han estat aprovades amb 20 vots a favor i 7 vots
contraris.

Adhesió a la sol·licitud de concessió, a títol pòstum, de la Medalla
al Treball President Macià 2106 a
Frederic Godàs i Vila, en reconeixement a la seva tasca pedagògica.

Catalunya Emprèn
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Ratificar el conveni signat entre la
Fundació Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida i l’Ajuntament per a l’execució d’actuacions
del programa “Catalunya Emprèn”.

Museu Morera

6

Llum verda a la ubicació del Museu Morera a l’antiga Audiència, a la rambla de
Ferran núm. 13, amb els vots a favor del PSC, de Ciutadans i de la Crida-CUP,
l’abstenció de CiU i PP i el vot contrari d’ERC-AVANCEM i El Comú.

20

3

