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Per un 2017 ple d’oportunitats
Estem a les portes d’un any nou que, com
sempre, obre marcs nous, reptes nous i
possibilitats noves. L’Ajuntament de Lleida té pressupost nou per a l’any 2017 i,
en conseqüència, la garantia d’una acció
política i de treball encarada a una Lleida
més social i més justa. Hi haurà un clar increment als ajuts per al lloguer social, també mesures d’ajut per al pagament d’impostos i, a més, hem traçat una línia clara
de treball per donar respostes i solucions
a les famílies que pateixen una situació de
pobresa energètica.
Els números de l’Ajuntament per al 2017
aposten, de manera global, per les persones, totes. Les joves, el seu talent i la generació d’ocupació i formació. Els més grans
com a catalitzadors de valors i targeta de
presentació d’una ciutat amb una història
que l’ha fet tal com és. Els infants, que han
de tenir garantit un camí que els porti des
de l’escola bressol, passant per tots els ensenyaments que els ajudaran a formar-se
fins que eclosionin en adults responsables
i fidels a la seva arrel. També per les persones adultes que mereixen una ciutat impli-

cada, que els faci la vida més fàcil i que els
ofereixi allò que necessiten quan ho necessiten. Parlo de serveis, de cultura, de lleure,
de formació, d’ocupació de qualitat...
El pressupostos 2017 aplanen el camí,
també, amb xifres concretes, per potenciar
els processos participatius que la ciutadania cregui necessaris. Decidirem entre tots
i totes la Lleida que volem per als nostres
fills i néts sobre la base de l’educació, la cultura i la participació. L’any nou serà el punt
d’inflexió que ens permetrà iniciar canvis
estratègics a la ciutat en la fesomia de la
Rambla de Ferran amb les primeres pinzellades del futur Museu Morera o al Centre

L’any nou serà el punt
d’inflexió que ens
permetrà iniciar canvis
estratègics a la ciutat
Històric amb més intervenció i participació.
Una Lleida que viurà canvis en serveis públics, neteja, enllumenat o jardineria. Una
ciutat que veurà reforçar la marca Lleida i

Montse Mínguez

continuarà batallant per trobar el seu lloc
com a destinació turística des de la generació d’atractivitat.
L’any 2017 molta més gent redescobrirà
Lleida i nosaltres, com sempre, ho celebrarem. Feliç any nou! •••
Grup Municipal PSC
Tel. 973 700 365 /316
Web: xarxa.paeria.cat/psc
E-mail: gruppsc@paeria.es

Oportunitats, participació i confiança en el futur
Encetem el 2017 renovant el nostre compromís per fer de Lleida una ciutat veritablement participativa, transparent en
la seva gestió, que compti amb les persones i la seva opinió en el seu dia a dia,
que concreti oportunitats per a tothom i
que generi confiança en el futur malgrat
les incerteses i les dificultats del moment
que vivim.
Som conscients que continuem tenint
un gran repte col·lectiu en l’àmbit social
perquè hi ha 9.000 lleidatans aturats i moltes famílies amb situacions complexes per
tirar endavant. En aquest sentit, com hem
fet fins ara, plantejarem prioritzar de forma resolutiva els recursos escassos de què
disposem per fer front a les emergències i
a les necessitats reals dels lleidatans.
De fet, el gruix de les esmenes als pressupostos que vam presentar –que l’equip
de govern socialista ni es va asseure a
negociar– anaven dedicades a crear ocupació i a fer front a les necessitats traslladades directament per la ciutadania, a qui

Refermem el nostre
compromís d’escoltar
i atendre la ciutadania
ampliant encara més la
nostra presència al carrer
vam consultar a quines actuacions destinaria els diners que són de tots.
I com que nosaltres creiem de debò
en la co-responsabilitat de la ciutadania
en la presa de decisions i confiem en les
persones de Lleida, vetllarem perquè els
primers pressupostos participatius anunciats per enguany s’acabin portant realment a la pràctica i impliquin propostes
de tots els barris de la ciutat, perquè els
veïns són els qui millor saben quins projectes cal fer i necessiten allà on viuen i
gaudeixen de la ciutat diàriament.
En definitiva, refermem el nostre compromís d’escoltar i atendre la ciutadania
ampliant encara més la nostra presència

Toni Postius

al carrer, per garantir la proximitat de la
gestió municipal i per generar confiança
en el futur.
Perquè estem convençuts que el millor
per a Lleida encara està per venir. •••
Grup Municipal CiU
Tel. 973 700 320
Web: xarxa.paeria.cat/ciu
E-mail: grupciu@paeria.es
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Acción social
No es una cuestión
ideológica ni religiosa, es
una cuestión que va más
allá de la caridad. Hablamos,
en definitiva, de justicia
social.
Daniel Rubio

La sociedad occidental actual ha conseguido en las últimas décadas los objetivos que
se planteaban desde la Revolución Francesa
y el Movimiento Obrero. Tenemos democracias parlamentarias con sufragio universal
para todos y un Estado del Bienestar, mejoGrup Municipal Ciutadans
Tel. 973 700 928
Web: xarxa.paeria.cat/cs
E-mail: ciutadans@paeria.es

rable, pero que ha alcanzado grandes cotas
de progreso y protección social a los más
necesitados. La aparición de los sindicatos
obreros fue un avance para la lucha social y
política en pro de las clases afectadas por las
desigualdades.
No obstante, la Iglesia Católica, en los países de su ámbito y otras iglesias cristianas,
ejercieron una asistencia a esas clases dentro de la llamada caridad que se venía ejerciendo desde hacía siglos. Esta asistencia
no llegaba a todos ni a todos los lugares. La
creación del Estado del Bienestar propició la
protección por parte de los poderes públicos de las clases pobres. Aun así, la acción
de las diferentes iglesias continuó actuando,
dado que siempre han existido sectores de
la sociedad minoritarios a los cuales era difí-

cil que llegara la asistencia del Estado.
Hoy en día el grado de protección social
es muy alto, pero también es cierto que la
última crisis y la llegada de inmigrantes y
refugiados han creado nuevas necesidades
a más personas que han de ser atendidas.
Los consistorios de ciudades y pueblos
de España son los que se encuentran más
cercanos a las necesidades de grupos marginales o que han caído en la pobreza por
diferentes causas, para ello hay partidas en
los presupuestos, como es el caso del Lleida,
que se dedican a paliar las necesidades en
alimentación, en calefacción, luz, agua corriente, educación, etc. Igualmente, tenemos
diferentes asociaciones que se ocupan de
estas capas de la población, laicas, como el
Banco de Alimentos entre otros, o religiosas
como Cáritas, por citar una. Su labor en coordinación con los Servicios Sociales de la Paeria es muy importante y necesaria y debe
ser apoyada por todos. No es una cuestión
ideológica ni religiosa, es una cuestión que
va más allá de la caridad o la solidaridad.
Hablamos, en definitiva, de justicia social. •••

La pèrdua de valor de la paraula de Ros
que no ha sabut mai gestionar, Ros ha trobat com apuntalar el seu govern.

Carles Vega

El PSC ha aprovat els pressupostos per
al 2017 amb el suport de Ciudadanos
i PP, una repetició del pacte per a les ordenances fiscals un mes abans. Pacte pel
neoliberalisme i el nacionalisme unionista. Cansat de governar des d’una minoria
Grup Municipal ERC
Tel. 973 700 922
Web: http://locals.esquerra.cat/lleida
E-mail: erc-avancem@paeria.cat
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La PostVeritat és la pèrdua
de valor de la veritat.
Ros i el PSC han creat el
PostCompromís, la pèrdua
de valor del compromís
És lícit buscar aliances per assegurar-te
la tranquil·litat d’una –a la pràctica– majoria absoluta. Ara, el que no és lícit és deixar
pel camí compromisos pendents de complir. No són pocs, els incompliments: el
2016, 80. La meitat corresponen a l’Acord
de Pressupost per al 2016 firmat entre Àngel Ros (PSC) i jo mateix (ERC-Avancem).
Els altres 40, inversions o actuacions encara no fetes, tot i ser aprovades per majoria. Resultat: l’equip de govern es nega a
complir compromisos adquirits per escrit
o que són resultat de votacions. Devastador: incompliment de compromisos i
aixecament dels acords democràtics!

Si la paraula PostVeritat descriu la pèrdua de valor de la veritat i la seua substitució per l’opinió, Ros i el PSC han creat
el PostCompromís, la pèrdua de valor del
compromís. L’acord per escrit rubricat per
l’alcalde deixa de tenir valor. I amb l’incompliment també dels acords presos en
votació s’acaba de posar en dubte la seua
credibilitat mateixa. L’empobriment moral
que representen els 80 incompliments és
devastador.
Una declaració diàfana de quin és el
sentit democràtic de l’equip de govern,
pel nul respecte a les votacions. De quin
és el seu sentit ètic, pel nul valor de la paraula donada. Al llarg de la història i a tot
arreu, la paraula donada és sagrada, com
diu el refranyer català. Si no es manté la
paraula, no hi ha garantia.
En el pla privat, Àngel Ros pot complir
o no els compromisos. En el públic, és l’alcalde de la meua ciutat qui no té paraula.
És la Paeria que incompleix. I això és inadmissible. •••
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Cal educar en una economia crítica i plural
El Departament d’Ensenyament va signar
un conveni de col·laboració per posar en
marxa un partenariat públic-privat (Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis
Financers, BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell,
Santander entre d’altres) i fer arribar, de forma gratuïta, l’EDUCACIÓ FINANCERA a tots
els centres educatius.

quedi consolidat al currículum i a la pràctica educativa.

Aquest conveni EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya), disposa
d’una borsa de voluntaris (treballadors/es
de bancs i caixes, jubilats ....) que ofereixen
un curs sobre gestió de pressupostos personals, planificació financera i estalvi a llarg
termini i com endeutar-se amb seny amb
productes de crèdit.

Però lluny de la propaganda i la retòrica amb què s’ofereixen aquests tallers,
la veritat és que es presenta el consum i
l’endeutament com a pauta de comportament desitjable i el sistema capitalista com
a únic model econòmic possible, deixant
de banda la pluralitat i el pensament crític
imprescindible en tot procés educatiu i de
desenvolupament personal. Que el Departament d’Ensenyament promogui aquestes pràctiques, legitima el seu relat sobre
les causes de la crisi, alliberant-les de tota
responsabilitat i culpabilitzant les famílies
de sobreendeutament irresponsable.

Aquest programa, que ha tingut molta
difusió als mitjans de comunicació i al Departament d’Ensenyament, és presentat
com una oportunitat perquè l’alumnat
conegui els termes més comuns sobre finances i consum “intel·ligent”. Enguany, un
25% dels centres escolars catalans han realitzat aquests cursos i la intenció és fer-los
extensius a la resta de centres per tal que

Considerem que l’educació sostinguda
amb fons públics no es pot alinear amb el
discurs de les entitats financeres, els elements responsables de la crisi. Creiem que
les perspectives de l’economia crítica, la
solidària, la feminista i l’ecològica haurien
de ser integrades en el currículum oficial
i ser impartides pel professorat del Departament d’Ensenyament. Per això, hem

[Espai cedit per la Crida per Lleida-CUP
al Sindicat CGT Lleida]
demanat que la Paeria doni suport a les
reclamacions i al manifest de la plataforma
PLEEC (Plataforma per una Educació en
Economia Crítica) i reclami a Ensenyament
que finalitzi el conveni i aposti per un altre
tipus d’educació financera i d’aprenentatges més socials. •••
Grup Municipal Crida per Lleida-CUP
Tel. 973 700 926
Web: xarxa.paeria.cat/crida
E-mail: cridaxlleida@gmail.com

Diàleg i entesa
Fins ara, el pressupost de la Paeria destacava per un motiu fonamental, per ser
una rondalla, una fantasia quimèrica d’uns
comptes pensats per no complir-los. La
mateixa idea continuista propugnaven,
en principi, els comptes per a aquest any
2017. Malgrat això, la necessitat d’haver de
buscar suport per a la seva aprovació pot
suposar un punt d’inflexió en el seu compliment.
Després de molts esforços vam aconseguir arribar a un acord amb l’Equip de Govern per a l’aprovació de les Ordenances
Fiscals, que preveuen una reducció de l’IBI
d’un tres per cent, en dos anys, a la ciutat
de Lleida.
I ara, des del Grup Municipal del Partit
Popular hem aconseguit un altre gran
acord per a l’aprovació del pressupost per
a aquest any, un acord amb tres objectius
prioritaris: l’atenció a les famílies, la creació
de llocs de treball i l’impuls de l’emprenedoria i les millores microurbanístiques que
necessiten els diferents barris de la ciutat.

Un acord pressupostari
amb tres objectius :
l’atenció a les famílies, el
foment de l’ocupació i el
microurbanisme als barris
Amb una partida de 250.000 euros es
fixa un programa d’ajudes al pagament de
l’IBI, un mecanisme real d’ajuda a les famílies que més pateixen i que permetrà contribuir al pagament del 50% de la quota
anual d’aquest impost. Així mateix, i amb
l’objectiu de fomentar l’ocupació, especialment entre els col·lectius més vulnerables,
es crea el Programa Integra. Un programa
dissenyat perquè la persona que s´hi aculli
trobi l’oferta de treball que millor encaixi
en les seves capacitats mitjançant una labor conjunta entre Serveis Socials, l’IMO i
les empreses.
Quant a les inversions, hem aprovat un pla
plurianual per al soterrament total del cablejat elèctric i la millora dels camins de l’Horta.

Joan Vilella

Des del Grup Municipal del Partit Popular
considerem que és un acord seriós i realista, fruit del diàleg i de l’entesa i que beneficia el conjunt dels ciutadans de Lleida. Que
tots junts fem del 2017 un any millor! •••
Grup Municipal PP
Tel. 973 700 344
Web: xarxa.paeria.cat/pp
E-mail: gruppp@paeria.es

Ajuntament de Lleida • La Paeria

19

Opinió • Desembre de 2016

CETA: greu amenaça per als serveis públics
El CETA accelera la
mercantilització dels
serveis públics i fa
irreversibles els processos
de privatització en marxa
[Espai cedit pel Comú de Lleida a la
Plataforma STOP CETA Ponent-Pirineus]

Amb l’entrada en vigor de l’Acord Econòmic i Comercial amb el Canadà (CETA)
els municipis perdran gran part de la
seva capacitat per gestionar en matèries
com ara habitatge, sanitat, serveis socials, educació o alimentació, que es farà
des dels interessos privats de les grans
corporacions multinacionals.
Els ajuntaments, per exemple, es trobaran davant una realitat en la qual estarà prohibit qualsevol intent d’aplicar
criteris de proximitat, desenvolupament
sostenible local, en les contractacions

públiques, l’aplicació de moratòries a
escala local sobre pràctiques perilloses
en zones d’alta sensibilitat mediambiental, o restringir l’ús de tècniques que
es considerin perilloses (pesticides,
transgènics, hormones...).
L’entrada en vigor del CETA afectarà la
contractació pública responsable o sostenible, quan aplica criteris de contractació que tenen en compte el respecte
als drets humans en el lloc de producció, la reducció de l’impacte ambiental,
el criteri social (protecció de grups en
risc d’exclusió social) o ètic, entre d’altres. Posarà en risc aquesta possibilitat
de contractació pública pel fet que la
normativa d’aquest acord comercial i

ACORDS PLE DE NOVEMBRE
Pla Local Joventut

1

Consensuat el Pla Local de Joventut 2016-2020, el document marc
que estableix les línies de treball de
la Paeria en polítiques municipals
juvenils. El pla té quatre eixos rectors: participació, transformació,
integralitat i qualitat. La seva elaboració ha comptat amb el Consell
Local de la Joventut de Lleida.

Bicicletes per l’Horta

4

Vistiplau al conveni de col·laboració
per al projecte “Bicicletes per l’Horta” entre la Paeria i la Generalitat
de Catalunya, amb l’Institut Castell
dels Templers.

Activitat econòmica
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De la concreció pràctica dels acords
en podríem esperar una pèrdua de llocs
de treball, un encariment dels serveis i
l’exclusió de la cobertura de totes aquelles persones sense recursos.
Així, si el CETA s’arribés a ratificar, es
podrien considerar il·legals les clàusules
per al suport de l’economia local, impossibilitant que la contractació pública es
convertís en una política activa del desenvolupament local sostenible. No es
podria tornar a remunicipalitzar la gestió de l’aigua, la recollida i tractament
de residus i la neteja viària del municipi.
Aturem el CETA: ens hi juguem el nostre futur i el de les nostres filles i fills. •••
Grup Municipal Comú de Lleida
Tel. 973 700 924
Web: xarxa.paeria.cat/comu
E-mail: info@comudelleida.cat

Ciutat Accessible

2

El ple aprova la modificació de
l’Ordenança sobre Establiments de
Pública Concurrència, que inclou la
revisió, la incorporació, l’eliminació
o el canvi de 19 articles adreçats a
facilitar la implantació d’activitats
econòmiques al conjunt de la ciutat i, especialment, al Centre Històric, que podrà incorporar uns 40
locals. La nova normativa suposa
un pas endavant en la modernització de l’administració simplificant
tràmits administratius.

Barreres a l’accessibilitat

3

Aprovades les bases i la convocatòria del concurs de fotografia “Lleida
Ciutat Accessible”, per fomentar entre els infants a través d’imatge en
positiu d’accions d’inclusió.

Pobresa energètica

5

Moció sobre pobresa energètica
aprovada per unanimitat per reforçar la divulgació entre els ciutadans i les ciutadanes dels seus
drets en aquest àmbit.

6

Llum verda a l’aprovació provisional de la Modificació puntual del pla general
d’ordenació urbana de Lleida, per a la supressió de barreres a l’accessibilitat en
edificis d’habitatges existents.

20

d’inversió obriria la licitació municipal i
autonòmica a la competència de les empreses transnacionals.

