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PARLAMENT DE L’ALCALDE DE LLEIDA EN EL PLE SOBRE L’ESTAT DE 
LA CIUTAT 
 
Bon dia, 
  
En aquest ple, ens disposem a analitzar l’acció del govern de l’Ajuntament de 
Lleida, els objectius assolits, els problemes de la nostra societat i les 
principals actuacions previstes.  
  
La nostra societat està sortint d’una crisi econòmica i social que ha agreujat 
les diferències entre els ciutadans provocant fractures que han hagut de ser 
ateses  i han de ser ateses pels governs, especialment els locals, amb la 
col·laboració de les entitats del tercer sector i la solidaritat familiar.   
  
Malgrat el difícil context polític, malgrat les tensions viscudes, l’Ajuntament 
de Lleida –amb el govern que liderem el Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Units per Avançar- ha continuat centrat al màxim en la seva missió 
principal: servir a la ciutadania, impulsar i garantir els serveis públics 
i millorar Lleida en el màxim d’aspectes possibles per alimentar un futur 
millor per als nostres fills i filles, per als nostres néts i nétes. 
  
Estic orgullós i agraït pels consensos i els acords que hem pogut 
bastir en aquests temps difícils. Agraeixo, en particular, a Ciutadans, al 
Partit Popular i a Units per Avançar que, tot i les diferències, han donat 
suport als projectes més importants per a la ciutat, el POUM, els 
pressupostos, les inversions, etc...   
Des de la diferència però amb noblesa política i personal es pot construir 
ciutat per al bé de tots i totes. Des del primer dia d’aquest govern, la 
possibilitat de col·laboració ha estat oberta a tothom. 
  
Aquest ha estat l’any del POUM. El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
dibuixa una Lleida més verda, amb un urbanisme modern i 
responsable, que compacta la ciutat omplint els seus buits, que 
protegeix el dret a l’habitatge, que genera oportunitats econòmiques 
i que salvaguarda el seu patrimoni cultural i natural. Tripliquem el 
nombre d’elements protegits, 483, amb el nou Catàleg de Béns Patrimonials 
que també inclou els naturals.  
 
El POUM té un horitzó de realització de 20 anys però ja hi estem treballat 
amb els seus principis programàtics. Una de les proves més evidents és 
l’esclat verd que la ciutat està vivint en aquest mandat. Als boscos urbans de 
Cappont i de Balàfia, s’ha sumat el del Museu de la Ciència-Gardeny/Mariola 
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on ja s’ha fet la plantació d’arbrat. El proper bosc serà el de Magraners. 
Només aquest 2018, la Paeria haurà plantat 1.800 arbres.  
 
D’acord amb el nou POUM, Lleida assolirà els 25 m2 verds per habitant, quan 
ara són 19,97. Les dues xifres són molt per sobre dels 10 m2 per habitant 
que estableix l’Organització Mundial de la Salut.  
   
Hem planificat l’Urbanisme a llarg termini, però, a la vegada, la Paeria ha 
tingut un ritme actiu d’execució d’obres noves o de manteniment.  
 
Us en cito algunes: la reforma de l’antiga Nacional II i l’avinguda de 
l’Exèrcit, l’ampliació del carril bici, les mitjanes florides, les obres a la 
Canera Municipal, la reforma del barri de Noguerola, les xarxes d’aigua de 
Noguerola i de Sucs, els camins escolars del Barri d’Universitat, l’ampliació de 
voreres al Camí de Marimunt, carrers i places arreu de Lleida i una 
actuació amb un profund perfil patrimonial, la reforma de l’antiga 
Cuirassa de Lleida, el Call Jueu del Centre Històric que inaugurarem el 
pròxim 5 de juliol.  
  
Estem en plena fase de redacció del Pla director del Riu Segre –al juliol es 
realitzaran els tallers participatius- i l’Horta ja es beneficia del seu nou Pla 
d’Usos, de la nova  Marca Horta de Lleida, de l’inventari de camins i del 
Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable, un document que permet 
consolidar les famílies a l’Horta ja que facilita activitats complementàries a 
l’explotació agrària. 
  
Pel que fa a les polítiques d'habitatge social, en els darrers tres anys, la 
Paeria ha augmentat en un 40 per cent els pisos socials disponibles i 
ja compta amb 600 (la major part propietat de l'EMU però, també, una part 
cedits per particulars). 
  
El Centre Històric continua al capdavant de la nostra agenda política. La 
seva rehabilitació socioeconòmica avança amb les Àrees d’Innovació Social i 
Urbana i amb les Zones de Rehabilitació Urbana; en total, 16 punts del barri 
antic on es faran actuacions profundes.  
 
I també hem incidit en la Mariola, amb el pla Mariola 20.000 que va 
acompanyat d’un programa de caire social que abasta a tot el barri. 
  
Per a mi, són els reptes més importants de la política municipal que, a més, 
necessitaria una aportació de la Generalitat: els barris de la Mariola, el del 
Centre Històric i els cascs antics dels barris tradicionals com Pardinyes, 
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Balàfia, Bordeta o Magraners. I l’equip de govern que tinc l’honor de presidir 
es marca aquesta actuació a barris com a deure inexcusable des d’ara i els 
propers 4 anys.  
  
Com a obres futures dins d’aquest mandat, destaco la propera realització de 
les places de la Panera i de l’Auditori (que s’iniciaran en el segon 
semestre d’enguany), la reforma de Príncep de Viana, del Parc de les 
Basses i l’inici de l’ampliació del Vial de Víctor Torres per comunicar la 
futura zona comercial i d’habitatges de Torre Salses, una vegada ja hem 
assolit l’aprovació de la Generalitat. No vull deixar de citar l’inici dels treballs 
de construcció de les torres de la Llotja, amb què es completa 
urbanísticament un punt estratègic de la ciutat i que generarà uns 500 llocs 
de treball durant tres anys. 
  
A prop de la Llotja, avancen les gestions per reactivar el Pla de Millora 
Urbana de l’Estació, 14 hectàrees en ple centre on s’inclouen habitatges, 
una zona comercial connectada al teixit de comerç tradicional de l’Eix, i 
l’Estació d’Autobusos que ha de construir la Generalitat. 
  
Una altra assignatura pendent històrica de Lleida és la industrialització. 
L’aposta que han fet els governs municipals que he presidit per la compra de 
sòl a Torreblanca, ara els consolida el POUM com a sòl industrial pel 
desenvolupament econòmic de Lleida.  
  
Toca, els propers anys, urbanitzar-lo. I aquí també demano la participació de 
la Generalitat en aquest creixement industrial, que és una altra 
assignatura pendent de Lleida i del país.  
  
En l’àmbit dels serveis urbans, destaca el bon funcionament de la gestió 
dels residus, amb els canvis d’ubicacions dels contenidors així com de la 
recollida de residus comercials porta a porta. Aquest any ampliarem i 
millorarem la recollida porta a porta domiciliària a Ciutat Jardí i Vila 
Montcada. El servei de neteja i recollida de residus destinarà 3’4 
milions d’euros a renovar la seva flota de vehicles.  
  
Avancem cap a una Lleida més verda i més ecològica en tots els sentits. La 
flota d’Autobusos es renovarà enguany amb 5 nous vehicles híbrids, 
hem posat dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i el 100% del 
consum de totes les dependències municipals i l’enllumenat públic de Lleida 
prové d’energies renovables. 
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Un urbanisme de qualitat facilita una mobilitat més segura. Lleida porta tres 
anys seguits sense accidents mortals de trànsit. A més de les millores 
urbanes, ha influït molt positivament el control de la velocitat a través dels 
radars i la gran tasca d'Educació Viària que porta a terme la nostra Guàrdia 
Urbana.  
Destaco, també, els bons registres de Seguretat Ciutadana amb un 
descens dels delictes del 2'4 per cent el darrer any, que s'afegeix a quasi 5 
anys de baixades. 
  
En el capítol econòmic i de fiscalitat, el 2017 ha estat un exercici de rigor i 
de control pressupostari que ens ha permès tancar els comptes amb un 
superàvit de 8 milions d'euros i una nova reducció del deute que, un any 
més, es manté per sota del límit legal del 110 per cent, incloent l’EMU i el 
Parc Científic. La salut financera de la Paeria és bona però continuem tenint 
un deute de prop de 3 milions d’euros per part de la Generalitat. Demanem, 
també a la Generalitat, que recuperi el compromís de finançar les 
Escoles Bressol Municipals que es va assolir amb el president 
Maragall.  
Els Ajuntaments que, com Lleida vam reclamar i vam guanyar aquest 
contenciós en els Tribunals, reclamem a la Generalitat que compleixi la 
sentència i pagui als Ajuntaments. 
  
Les ordenances fiscals han mantingut el seu perfil més social: taxes 
congelades per sisè any consecutiu i rebaixa de l'IBI en un 3 per cent 
en dos anys. El 2017, la Paeria va destinar més d’UN MILIÓ I MIG d’euros a 
bonificacions fiscals.  

  
En Transparència, la Paeria ha revalidat per quart any consecutiu el Segell 
Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona. I el 2017, 
Transparency International ens va tornar a donar la màxima puntuació en 
transparència, un 100.  
Malgrat això, quatre grups de l’oposició han fet 74 reclamacions a la GAIP 
demanant informacions i en els casos més extrems, ens han portat a l’Oficina 
d’Antifrau o a la Justícia Ordinària. Quatre grups han generat molta més feina 
que 140.000 ciutadans i ho han fet per a res, fent gastar recursos públics a 
la Paeria, a la GAIP i a la Justícia ordinària.  
  
L'Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana es troba ja a la rambla de 
Ferran. A banda de la comoditat i la millor adequació de les instal·lacions, en 
el primer mes d'activitat s'ha passat de 16 minuts d'espera als 10 minuts 
actuals.  
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I estem, també, en ple procés de la segona edició dels Pressupostos 
Participatius, amb què la ciutadania escull el destí d’1 milió d'euros del 
pressupost d’inversions. 
  
En l’apartat de Memòria Històrica, destaco la recent instal·lació de 
l’escultura dedicada als deportats de Mauthausen i el record dels 80 anys de 
la batalla que la ciutat va patir en la Guerra Civil.   
  
Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida van atendre l'any passat 
26.440 persones, pertanyents a 12.680 unitats familiars diferents. Són el 
24'3 per cent de les famílies de la ciutat. Afortunadament, en la majoria 
dels casos, el motiu de l’atenció és l’edat avançada dels ciutadans. 
  
La Paeria va actuar i actua per evitar la pobresa energètica. L'any passat, va 
obrir 5.549 expedients per evitar talls de subministrament a famílies 
en risc. Enguany (fins a principis de juny) s’han fet 3.188 expedients pel 
mateix problema. 
  
La Paeria va destinar l'any passat mig milió d'euros d'ajuda directa a les 
famílies. El nombre de menors beneficiaris dels ajuts d’urgència social va 
ser de 1.527 infants l’any 2017.  
  
La Mesa d'Emergència d'Habitatge va adjudicar 67 pisos l’any 
passat. En el període 2013-2017 s’han adjudicat 303 habitatges, 114 de 
procedència municipal. 
  
L’Ajuntament presta, a més, serveis de suport a l’escolarització com les 2 
Ciberaules municipals i els 9 Centres Oberts, 5 dels quals són de la Paeria. 
En total, hem atès 737 infants, adolescents i joves durant tot el 2017.   
  
Pel que fa a l'atenció a les persones sense llar, dins del projecte Housing 

First amb Sant Joan de Déu, tenim 10 pisos en funcionament ocupats per 
onze persones. I continuem amb el projecte del Centre per a Persones sense 
Llar, a l'antiga residència de les Josefines. Demà, la Paeria firma l’escriptura 
d’adquisició d’aquest edifici.  
  
L'atenció a la gent gran es manté com un dels principals eixos de l'acció 
social de la Paeria. La Teleassistència Municipal, gratuïta i universal, ja 
té 5.865 usuaris. A Lleida, el 24'26 per cent dels majors de 65 anys tenen 
Teleassistència. El ràtio de cobertura augmenta a partir dels 75 anys, al 
42’35 per cent; i el ràtio de cobertura és més elevat en els usuaris majors de 
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85 anys, prop del 60 per cent. Lleida lidera la cobertura i prestacions en 
Teleassistència a nivell estatal. En els propers mesos, incrementarem les 
prestacions socials de la Teleassistència amb telefonia móvil. 
  
Aquesta legislatura s’ha treballat per augmentar els serveis adreçats a les 
persones grans: Fa tres anys es va obrir el Centre de dia de Magraners amb 
20 places públiques i al juliol de 2018 s’obrirà el Centre de Dia de Santa 
Clara amb 20 places públiques més 
  
El Casal de la Dona és l’epicentre de les polítiques d’igualtat de gènere que 
impulsa la Paeria. En un temps de reivindicació feminista que no s’ha 
d’aturar, l’Ajuntament ha aprovat el III Pla Municipal de Polítiques 
d’Igualtat de Gènere a Lleida i, fa uns dies, ha aprovat el Pla 
d’Igualtat Intern de la Paeria.  
  
Lleida ha tancat amb èxit el seu període de 2 anys al capdavant de les 
Ciutats Educadores de l’Estat. Els programes educatius de la Paeria es 
mantenen com un puntal d’una ciutat que és profundament educadora. A 
banda de serveis municipals com les Escoles Bressol, les ludoteques o les 
Escoles Artístiques, vull destacar el treball que fa la Paeria per impulsar 
la Formació Professional, amb la Fira de Formació i Treball i, també, 
actuant com a empresa formadora per a uns 80 alumnes d’FP Dual.  

La ciutat guanya pes com a seu de grans esdeveniments esportius a 
través del programa Sport&Emotion: la final a quatre europea d’hoquei 
patins, el campionat d’Europa de grups de patinatge artístic, la supercopa 
Catalunya de Futbol, el campionat d’Espanya cadet de bàsquet i les dos 
etapes de la Vuelta són alguns exemples d’enguany.  

I en relació amb els equipaments: hem renovat els vestidors del Club de 
Futbol Gardeny i s’han construït els camps de futbol 7 de la Bordeta, AEM i 
Balàfia i la pista d’hoquei annexa al pavelló Onze de Setembre. En breu 
termini de temps començarem les instal·lacions de Ciutat Jardí pel 
Club FIF.  

En el capítol de Cultura, hem viscut un any de consolidació del nostre 
calendari d’esdeveniments, amb incorporacions com el Festival de Música a 
la Seu Vella o, en l’apartat literari, amb la recuperació del Festival 
Internacional de Poesia.  

La Unió Europea ha inclòs Lleida en una xarxa de 168 Ciutats Culturals i 
Creatives –només dues ciutats catalanes, Lleida i Barcelona- gràcies a 
l’especial dimensió internacional i europea d’Animac, de la Fira de Titelles 
i del Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes. 



 

7 
 

 

La nostra aposta per la cultura es reflecteix en el salt qualitatiu que fa 
enguany aquest concurs, en l’any commemoratiu que dediquem al pianista 
lleidatà. I també es demostra en els 40 rodatges que la ciutat ha acollit 
el darrer any a través de la Film Comission que gestiona la Paeria i amb 
l’acció del Centre Experimental de la Cinematografia i de les Arts 
Audiovisuals de Catalunya que té la seu al Magical.  L’Ajuntament de 
Lleida impulsa la difusió cultural però també la creació i la producció. 

Un dels principals projectes que tenim en marxa és el trasllat del Museu 
Morera a l’antiga Audiència de Lleida, el que serà la seu definitiva 
d’aquest equipament. Al setembre començaran les obres després del 
contracte que hem firmat aquesta setmana. Vull destacar d’aquest important 
projecte que és l’únic que es fa en col·laboració de 5 Governs: Diputació, 
Generalitat, Estat, Comissió Europea i Paeria. 5 governs de diferent signe 
polític recolzen i financen un projecte de la Paeria malgrat els entrebancs 
posats aquí, el que demostra que els responsables d’aquestes institucions 
estan per damunt de la baralla política.   

L’Àrea de Promoció de la Ciutat ha destinat el 2017, 5’5 milions d’euros a 
polítiques del foment de l’ocupació, la formació i la reincorporació al món 
laboral. L’Institut Municipal d’Ocupació ha facilitat la inserció laboral 
de 2.000 persones l’any passat i els nous ajuts al teixit empresarial 
van aportar 620.000 euros per a 61 projectes.  

 

El Parc Científic es manté com un dels principals motors d’ocupació de 
Lleida i del territori i ja suma 1.800 treballadors en 130 empreses. 
Gardeny és el turó del coneixement i de les oportunitats per als joves.   

I pel fa a Fira de Lleida, va generar a la ciutat un impacte de 17’2 
milions d’euros.  

La inversió conjunta de l’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida per 
millorar la Duana d’Edullesa és indispensable perquè les exportacions 
lleidatanes, cabdals en l’agroalimentació, segueixin la línia ascendent dels 
darrers temps.  

 

L’entrada en servei del Parador ha impulsat el turisme a Lleida que viu una 
temporada dolça, amb un augment dels assistents La Llotja d’un 26 per cent 
respecte a l’any anterior, amb l’augment del 13’5 per cent de visitants al 
Castell de Gardeny el 2017, l’increment del 10’5 per cent dels participants 
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en les visites de Turisme de Lleida i l’augment de visites a la Seu Vella, 
d’un 13’5 per cent, en el que portem de 2018. 

 

En aquest any que commemorem el centenari de la declaració de la Seu 
Vella com a Monument Nacional, continuen els treballs per avançar en la 
seva candidatura per esdevenir Patrimoni Mundial de la UNESCO. A 
l’octubre presentarem el renovat dossier de la candidatura en la reunió del 
Consell del Patrimoni del Ministeri de Cultura.  

 

Deixem enrere uns mesos difícils però que a la Paeria, com veiem, 
han estat marcats per un nivell intensíssim de gestió política, de 
gestió per a la ciutadania i per Lleida; de projectes i de planificació al 
més alt nivell per aconseguir progrés, per assolir un salt endavant en 
tots els sentits que inclogui a totes i a tots.  

 

Àngel Ros i Domingo 
Alcalde de Lleida 

 

Lleida, 20 de juny de 2018 

  
 
 


