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Atenció social i promoció de l’ocupació
• El pressupost del pròxim any ascendeix a 170,5 milions d’euros, un 8,78% més que l’exercici anterior

GRANS EIXOS DE L’ACCIÓ DEL GOVERN

assolir més justícia social; apostar per la sostenibilitat, l’eficiència i les noves polítiques
energètiques, i posar en marxa el Pla
d’Ordenació Urbanística MuniEls
cipal (POUM), que asseguri el
comptes
progrés de Lleida.

prioritzen la lluita
contra la pobresa
energètica i la
creació de llocs
de treball

FUNCIONAMENT DE LA CIUTAT
Assegurar el bon funcionament dels
serveis urbans: neteja, transport públic...

POUM
En marxa el pla que assegura el progrés
futur de Lleida

GARANTIA DE SERVEIS
A LA CIUTADANIA
Més i millors serveis públics a la
ciutadania = més justícia social.

#LLEIDAENVERD
Sostenibilitat, eficiència i aposta per les
noves polítiques energètiques

El Ple de l’Ajuntament de Lleida del 30 de
novembre va aprovar el pressupost per al
2017, que és de 170.507.073,23 €, un 8,78%
superior al de l’any anterior. D’aquesta xifra,
11,41 milions corresponen a l’apartat d’inversions. Els comptes municipals es van aprovar
definitivament en el Ple extraordinari del 29
de desembre, amb els vots a favor de l’equip
de govern del PSC i dels grups C’s i PP. En el
primer ple es van incorporar les esmenes de

Ciutadans i del Partit Popular, com també una
del Comú d’addenda a les bases d’execució.
En la reunió extraordinària no es van acceptar
les reclamacions/esmenes de CiU, ERC, CridaCUP i el Comú.
Els pressupostos posen el focus d’atenció en assegurar el bon funcionament dels
serveis urbans (neteja, transport públic); garantir els serveis públics a la ciutadania per

VETLLANT PER LES PERSONES
LLUITA CONTRA LA POBRESA
ENERGÈTICA
Prioritzar els ajuts econòmics
d’urgència social i pobresa
energètica
AMB ELS VULNERABLES
Ajudes i serveis als més febles davant situacions de dificultat
ATENCIÓ ALS INFANTS
I LES FAMÍLIES
Enfortir els serveis destinats a la infància en risc
FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Polítiques de promoció de l’ocupació, del foment empresarial i de
l’emprenedoria
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POBRESA ENERGÈTICA
Pel que fa a les persones,
els comptes municipals se
centren en lluitar contra la
pobresa energètica, tot prioritzant els ajuts econòmics d’urgència
social; destinar ajudes i serveis als més febles
davant de situacions de dificultat per tal que
la recuperació econòmica sigui real i arribi a
les famílies i que no es creïn bosses de pobresa; enfortir els serveis destinats a la infància i a
les famílies en risc, i promocionar l’ocupació,
amb polítiques de foment del treball, empresarial i de l’emprenedoria.
Entre els projectes futurs, destaca l’aposta
per la producció cultural audiovisual i el foment d’aquesta indústria, la creació de nous
llocs de treball del sector de les TIC al Parc Científic de Gardeny, la rehabilitació de l’edifici
de l’antiga Audiència per traslladar-hi el Museu d’Art Jaume Morera i la dinamització de la
Rambla de Ferran (eix Morera, OMAC, estació
i riu) i els centres històrics dels barris.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Uns altres objectius són potenciar la veu
ciutadana en el procés de configuració del
pressupost municipal; organitzar comissions
periòdiques per al seguiment i el control dels
comptes municipals; fomentar el civisme, la
convivència, el respecte i l’estima per la ciutat,
i avançar en un sistema de governança basat
en la transparència. Quant a la identitat i a
l’autoestima, s’aposta per treballar per assolir
el nomenament de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial de la UNESCO; convertir el riu
Segre, els espais naturals i el paisatge urbà en
centre d’interès cultural, patrimonial i esportiu; vincular encara més la ciutat amb l’Horta de Lleida i preservar-ne els valors socials,
històrics i paisatgístics, i destinar recursos per
incrementar els valors de Lleida com a ciutat
educadora.
INVERSIONS
Pel que fa a les inversions, es preveu
destinar 11,41 milions d’euros a continuar
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

FOMENT DE LA INDÚSTRIA CULTURAL
Aposta ferma per la producció cultural audiovisual i foment
de la indústria

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Potenciar la veu ciutadana en el procés de configuració
del pressupost municipal

CREIXEMENT D’OCUPACIÓ AL PARC CIENTÍFIC
Creació de nous llocs de treballs del sector de les TIC

COMISSIONS DE SEGUIMENT
Trobades periòdiques pel seguiment i control dels pressupostos
municipals

NOUS EQUIPAMENTS CULTURALS
Nou edifici del Museu d’Art de Lleida. Fi a 100 anys de
provisionalitat
RAMBLA DE FERRAN – CENTRE HISTÒRIC
Dinamització de la Rambla (eix Morera – OMAC – Estació – Riu)
i centres històrics dels barris

treballant en l’excel·lència en
la gestió i l’eficiència en els
equipaments públics; en la
telegestió de l’espai de l’enllumenat públic; en avançar en
el greening de la ciutat (habilitació de boscos urbans nous);
en assegurar la protecció i la
promoció del patrimoni, en
cooperació amb altres administracions i agents; en el projecte de millora dels accessos a
la Bordeta/Magraners i la Variant Sud, i en polítiques actives
d’habitatge i rehabilitació.

També s’invertirà en infraestructures bàsiques, actuacions en vies públiques i parcs
i jardins (cal dir que un percentatge d’aquestes inversions es decidirà en processos
participatius), el Pla de Barris,
els espais singulars, altres inversions en infraestructures
(aigua, clavegueram, Horta de
Lleida i energia), edificis municipals, polítiques d’habitatge,
inversió en terrenys, patrimoni
i adquisició de mobiliari i parament.

VALORS CÍVICS
Foment del civisme, la convivència, el respecte i l’estima
per la ciutat
TRANSPARÈNCIA
Avançar en un sistema de governança basat en la transparència

ANÀLISI DE LA DESPESA
Quant a la despesa, a la partida de cohesió social, educació
i ocupació es destinaran 31,16
milions d’euros (el 23,5% del
total del pressupost); a serveis
per a la ciutat, 27,28 milions (el
20,6%); a urbanisme i via pública, 21,7 milions (el 16,4%); a seguretat, civisme i règim interior,
18,52 milions (el 14%); a economia i tecnologia, 9,02 milions
(el 6,8 per cent); a cultura, 6,11
milions (el 4,6%); a esports, 5,65
milions (el 4,3%); a òrgans de

govern i grups municipals, 3,55
milions (el 2,7%); a participació,
joventut, sanitat i drets civils,
3,38 milions (el 2,6%); a serveis
de caràcter general, 3,17 milions (el 2,4%), i a comerç, mercats, turisme i promoció econòmica, 2,81 milions (el 2,1%).
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PROJECTES

Cal recordar que recentment
també es van tirar endavant les
ordenances fiscals, que preveuen una rebaixa lineal de l’Impost de Béns Immobles (IBI) del
2% per al 2017 i un 1% per al

PRIORITATS DELS INGRESSOS
Rebaixa linial de l’IBI

Congelació

Del 2% l’any 2017 i de l’1% l’any 2018

De la resta d’impostos i taxes per
cinquè any consecutiu

Manteniment de bonificacions
• Escoles bressol
• Ajuts per IBI fins a 100 € pisos valor
cadastral < 30.000 €
• Servei Atenció Domiciliària
• Gratuïtat Teleassistència
• Gratuïtat transport públic gent gran
• Bonus 50 hores gratuïtes
d’aparcament

Bonificacions a l’Horta
• Bonificació del 10% de l’IBI dels
habitatges situats en sòl rústic en
tota la zona de l’Horta de Lleida,
els propietaris dels quals siguin
titulars d’una explotació agrícola,
ramadera o forestal, estiguin
jubilats o rebin una pensió.
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2018 i la congelació de la resta de les taxes
i els impostos per cinquè any consecutiu.

IDENTITAT I AUTOESTIMA

Les noves ordenances aprovades 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.
A més, es mantenen les bonificacions per
a les escoles bressol, el servei d’atenció domiciliària, la gratuïtat de la teleassistència i
del transport públic per a la gent gran, el
bonus de 50 hores gratuïtes d’aparcament
i els ajuts per IBI de fins a 100 euros per als
pisos amb un valor cadastral inferior als
30.000 €.
El paer en cap va remarcar l’esforç que
s’ha fet de negociació amb els grups municipals i que finalment l’equip de govern ha
arribat a un acord amb C’s i PP. Aquest consens s’ha d’ampliar a la Crida-CUP pel que
fa a l’aprovació del punt sobre la plantilla
de personal i el catàleg de relació de llocs
de treball per a l‘exercici 2017 de la Paeria i
els seus organismes autònoms.
REACCIÓ DELS GRUPS
La tinenta d’alcalde i regidora de la Gestió dels Recursos Municipals, la Hisenda
Municipal i les Polítiques de Transparència, Montse Mínguez, va agrair el treball, la
responsabilitat i la seriositat dels diferents

SEU VELLA, UNA IL·LUSIÓ DE TOTS
Treballar per assolir el nomenament ‘Patrimoni Mundial UNESCO’
MÉS VIDA PEL RIU SEGRE
Riu, espai naturals i paisatge urbà: centre d’interès cultural, patrimonial i esportiu
EL VALOR DE L’HORTA DE LLEIDA
Vinculació Horta – Ciutat i preservació dels valors socials, històrics i paisatgístics
CIUTAT EDUCADORA
Recursos per incrementar els valors de Lleida com a ciutat educadora
grups en aquesta negociació i va emfatitzar
el caràcter social dels comptes, com també
l’impuls a la participació ciutadana.
La portaveu de C’s, Ángeles Ribes, va assegurar que han donat suport a un expedient auster, sobri, sensat i responsable, que
respon a les necessitats de la ciutadania.
Per part del Partit Popular, es van mostrar
“satisfets pels acords assolits”, afirmant en
veu del seu portaveu, Joan Vilella, que “és
un acord seriós, realista i assequible per
portar a la pràctica” i “que beneficiarà els
ciutadans”.

Els partits que van votar en contra del
pressupost van lamentar que no s’hagin acceptat les seves esmenes, a excepció d’una
del Comú. La regidora de CiU, Rosa Maria
Salmerón, en argumentar la seva oposició
als comptes, va demanar “un major control
de la despesa”. Des d’ERC-Avancem, Carles
Vega va assenyalar que són uns pressupostos poc ambiciosos i que no segueixen cap
model de ciutat. Crida per Lleida-CUP va
defensar que els comptes aprovats suposen “una pròrroga de facto dels del 2016”
amb una “capacitat nul·la per incidir en la
millora dels ciutadans”. Igualment, el Comú
de Lleida, per mitjà del seu portaveu, Carlos
González, va concloure que és un document “il·legal, irreal i irrealitzable”.
La sessió extraordinària va comptar amb
la intervenció del president de la Federació
d’Associacions de Veïns, Toni Baró, que va
afirmar que la FAV de Lleida pot esdevenir
un agent important en el procés participatiu del pressupost. Baró va destacar el paper de les entitats veïnals a la ciutat i, entre
d’altres, va celebrar l’increment de les partides dels serveis socials o els plans d’actuació previstos a l’Horta de Lleida. •••

• 1 milió d’euros a projectes d’arranjament d’espais singulars a la ciutat que
s’ha de concretar mitjançant un procés de participació ciutadana
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Més informació:
http://www.paeria.cat/
pressupost2017

