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Ara fa 10 anys que establíem un nou instrument de debat municipal per analitzar l’estat 
de la ciutat, per debatre l’actuació política del govern i per donar entrada a propostes de 
resolució de tots els grups polítics per enriquir aquesta actuació política. 
 
Fa 10 anys, era difícil d’imaginar la situació actual i el paper que hem hagut d’exercir i 
que hem de mantenir els ajuntaments per pal·liar els efectes de la crisi sobre la 
ciutadania, un paper en què també han estat crucials les famílies i les entitats del tercer 
sector.  
 
Lleida manté la cohesió social. En aquests darrers anys, l’Ajuntament ha centrat la seva 
actuació en protegir els col·lectius més vulnerables. En situacions com aquesta, les 
administracions hem de treballar en dos nivells. 
 
D’una banda, les polítiques a curt termini que permeten reduir els efectes immediats de 
la crisi sobre les persones. Però a la vegada, hem d’activar projectes a mig i a llarg 
termini, que miren més enllà de la solució estricta d’un moment econòmic concret. 
 
Les eines a mig i a llarg termini són la base del futur de les ciutats: l’Educació, la recerca, 
la promoció económica, el foment de la participació ciutadana i de la solidaritat, la 
creativitat i la Cultura… 
 
Hem d’avançar cap a una ciutat que disposi de totes les infraestructures i equipaments 
necessàries perquè Lleida i els seus habitants es desenvolupin al màxim nivell.  
 
EDUCACIÓ 
 
L’Educació es manté com a prioritat municipal dins de les polítiques a mig i a llarg 
termini. 
 
En anys difícils, hem mantingut els serveis municipals en aquest àmbit i hem fet passos 
endavant per potenciar la vocació educadora de la ciutat. 
 
Per exemple, en l’FP. La Paeria és plenament compromesa amb l’FP dual i, a partir del 
proper curs, oferirà 54 places de Formació Professional Dual remunerada.  
 
Aquesta iniciativa se suma al suport que fa anys estem donant a aquests estudis i al seu 
reconeixement social, amb la Fira, el Viver i el Consell de la FP. 
Les 18 Escoles Bressol Municipals estan plenament consolidades. Són un referent de 
la qualitat en l’Educació. 
 
Seguim, també, amb el suport a la UdL, amb el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari 
i amb dues noves càtedres, d’Innovació Social i de Polítiques Públiques de Salut. 
 
El Conservatori i Escola Municipal de Música, l’Aula Municipal de Teatre i l’Escola d’Art 
Municipal e Belles Arts Leandre Cristòfol sumen 3mil alumnes de la ciutat i de la nostra 
àrea d’influència. 
 
Els programes educatius pels alumnes que surten del sistema i pels joves en risc 
completen el mapa educatiu municipal.  
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La qualitat i la millora educativa és un objectiu de Ciutat i l’Ajuntament se’n fa 
corresponsable, juntament amb la Generalitat. 
 
Això es tradueix en la revisió conjunta del mapa escolar de la ciutat, programes de suport 
d’activitats educatives dins i fora de l’horari lectiu, foment de la participació de la 
comunitat educativa, reforç escolar, beques i ajuts a l’escolaritat, formació per a adults 
o programes de prevenció de l’absentisme. 
 
Les polítiques educatives locals són fonamentals per combatre les desigualtats 
educatives i, per tant, són un factor de cohesió social. La intervenció dels Ajuntaments 
atenua l’efecte que l’origen social té sobre l’accés a l’educació. 
 
ESPORT 
 
L’esport forma part del bagatge educatiu d’una ciutat i per aquesta raó la Paeria el 
continua potenciant, sobretot, l’esport base. A Lleida, el practiquen 7.000 nens i nenes. 
 
Hi ha 126 instal·lacions esportives municipals, que són un puntal per a l’esport de Lleida. 
307 equips entrenen i competeixen en aquests equipaments i els equips donen feina a 
236 entrenadors titulats. 
 
La mateixa Regidoria d’Esports genera 232 llocs de treball, amb una mitjana d’edat de 
23 anys. 
 
El total d’usuaris de les activitats de la Regidoria d’Esports és més de 5.800 persones. 
Els equipaments municipals han registrat 835.000 usos en gairebé 26.400 hores d’ús.   
 
Aquesta temporada, la Paeria ha construït i posat en marxa el Centre de Piragüisme 
Saül Craviotto i el Rocòdrom Khesap Gurung al pavelló de Juanjo Garra. I ha impulsat 
el programa Sports and Emotion per potenciar Lleida com a seu de grans cites 
esportives. Al 2014 hem acollit el Màsters Nacional de Tennis i la Copa del Rei d’Hoquei 
Patins. 
 
I, sobretot, l’any 2013 hem aprovat el Pla Director de l’Esport, que ja apliquem el 2014.  
 
CULTURA  
 
L’Educació i l’Esport són fonamentals per desenvolupar-nos com a persones. També ho 
és la Cultura. El treball municipal per potenciar Lleida com a ciutat creadora de cultura 
ha estat intens els darrers anys però seguim aportant idees i projectes en diferents 
vessants: per dinamitzar i facilitar la creació, per vetllar per les infraestructures i crear-
ne de noves, per generar nous públics i per difondre el legat cultural i històric de Lleida. 
 
En aquest sentit, s'acaba de constituir la comissió organitzadora de l’Any Granados que 
commemorarem al 2016.  
 
La ciutat aposta per promoure noves idees, nous llenguatges. Estem a punt de lliurar el 
premi de la primera edició del Visual Art, un guardó per reconèixer la creativitat en el 
món de l'audiovisual, i recuperem el Festival de Poesia Mahalta.  
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La ciutat es reforça com a centre de producció cultural amb iniciatives com el rodatge 
de la pel·lícula Segon Origen al Centre de Producció Audiovisual Magical, al Parc de les 
Humanitats de Gardeny.  
 
També amb la Casa dels Artistes del carrer Cavallers i amb un nou projecte que 
dinamitzarà un dels sectors culturals més rics de Lleida, el teatre. A l’octubre començarà 
a funcionar el Centre de Producció i Creació de les Arts Escènqiues al Parc de Gardeny, 
que gestionarà l’Aula Municipal de Teatre.  
 
Pel que fa al Patrimoni monumental, s'ha restaurat l'Arc del Pont i s'ha rehabilitat la Torre 
del Comandador de Gardeny.  
 
I una novetat important. La Paeria acaba de museitz ar el magatzem d'Arqueologia 
municipal situat a Aubarés-Pla de l'Aigua. D'aquí a  unes setmanes, podrem visitar 
restes de gran valor i aprofundir en el coneixement  de la història de Lleida amb 
els plafons i les explicacions que els arqueòlegs d e la Paeria han preparat. Hem 
desenvolupat el concepte de magatzem/museu.   
 
Serà un atractiu museístic més per a Lleida, que se sumarà al Museu de Lleida, al 
Morera i La Panera, al Museu de l’Aigua i al Roda Roda. 
 
Pel que fa a la seu definitiva del Museu Morera, la  Comissió de Cultura i el proper 
ple municipal aprovarà, espero, el plec de condicio ns que em vaig comprometre 
a tenir aquest mes. A principis de Juliol, licitare m el projecte.  
 
Sobre el Museu Morera, cal destacar que en el primer semestre de 2014, ha assolit 
7.748 visitants, amb el que ja ha superat el total de visites que va registrar l'any passat.  
 
Al voltant de 60.000 persones passen cada any pel Teatre de l’Escorxador, el mateix 
nombre que a l'Auditori Enric Granados, que ja compta amb 10 formacions residents. 
Pel que fa a La Llotja, ha rebut 92.000 persones en tot el 2013, entre públic cultural i de 
congressos. 
 
En aquest repàs a la tasca realitzada per l’Ajuntament, estem seguint l’esquema 
d’atenció a les persones en totes les seves dimensions. Hem començat amb l’educació 
i l’Esport, hem continuat amb la Cultura i ara ens centrarem en l’atenció a les persones 
que necessiten un suport especial.  
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 
En períodes difícils, els ajuntaments hem de protegir tothom qui presenta algun tipus de 
feblesa social, i ho fem amb el suport de les entitats del tercer sector, el voluntariat i 
d’altres administracions, en primer lloc, la Generalitat. La despesa de l’Ajuntament de 
Lleida en Benestar Social ha arribat gairebé als 10’5 milions d’euros al 2013.  
 
11.000 famílies de la ciutat han estat ateses en els serveis d’atenció social, el 20’7 per 
cent de les que hi ha a la ciutat. Això implica atendre a 30.700 persones, el 22 per cent 
de la població de Lleida.  
 
Al 2013, les necessitats s’han incrementat en un 3’8 per cent respecte a l’any anterior.  
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Hem donat suport a les famílies amb la Mesa d’Emergència d’habitatge, que ha adjudicat 
60 llars des del gener de 2013 i fins el 31 de maig d’enguany. També s’han prestat 
ajudes per a la Plusvàlua, ajuts d’urgència social, garantia d’alimentació, tallers de 
promoció social i formació en parentalitat positiva. S’estan preparant convenis amb les 
companyies d’aigua, de llum i de gas per garantir els subministrament als veïns de Lleida 
en situació de vulnerabilitat.  
 
Atenem a la infància en risc, amb programes d’educadors d’entorn, educació en l’esport, 
centres oberts, ciberaules municipals, seguiment a l’escolarització, el materno-infantil... 
Lluitem per reduir l’absentisme escolar amb un programa específic d’acompanyament a 
l’escolarització en què participen 530 infants i joves.  
 
L’Ajuntament de Lleida atén 2.095 persones per diferents motius de dependència.  
 
Pel que fa a la gent gran, el nou servei de teleassistència arriba gairebé a 3.300 usuaris. 
Des del gener, s’han tramitat 800 sol·licituds que impliquen un miler d’usuaris. Bona part 
dels beneficiaris, 2.962, corresponen a majors de 75 anys que gaudeixen del servei de 
forma gratuïta des de primers de 2014 
 
Puc ja anunciar que la teleassistència serà gratuït a a partir dels 70 anys l’exercici 
proper, i això ho portarem en les properes ordenanc es fiscals. Per als majors de 
70 anys, la teleassistència a Lleida passa a ser un  dret universal.  
 
En aquest període de dificultats especials, també hem fet un seguiment a fons de les 
persones sense llar que existeixen a la ciutat. Els nostres educadors d’entorn han atès 
125 persones amb aquest perfil. 44 han estat allotjades en els habitatges d’inclusió que 
té la Paeria.  
 
En el període d’hivern, el Pla Iglú va acollir 487 persones, i en la campanya de 
temporers, 948.  
 
DRETS CIVILS, COOPERACIÓ I IGUALTAT 
 
Seguint amb l’atenció social, parlaré tot seguit de Drets Civils, Cooperació i Igualtat. Tot 
i la baixada del volum d’immigrants, hem de seguir treballant per facilitar la seva 
integració, sobretot, a través de l’educació. Al 2013, 523 han rebut formació des de 
l’Ajuntament.  
 
L’Assemblea de Religions segueix funcionant, així com la Comissió de Salvaguarda dels 
Drets de la Ciutadania.  
 
Enguany hem commemorat el vintè aniversari de la tasca en Cooperació Internacional 
de l’Ajuntament de Lleida. Al 2013, es van finançar 21 projectes amb un import de 
180.000 euros.  
 
Pel que fa a les polítiques d’Igualtat, 5.000 dones visiten anualment el Casal de la Dona 
i el Centre d’Integració i Atenció ha proporcionat 1.415 atencions a 748 dones. Del total 
d’atencions, 66 han estat per violència masclista. El segon Pla Municipal de Polítiques 
d’Igualtat de Gènere està implementat al 60 per cent.  
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SALUT 
 
En l’àmbit de la salut, les actuacions del Pla Municipal de Salut per al període 2012-
2015 està completat gairebé al 100 %.  
 
Activitats com Higiene dels sentits i de la son, Esmorzar saludable, salut i esport i 
Prevenció dels accidents infantils han arribat a un miler d’infants.  
 
S’ha fet revisions mèdiques a 500 alumnes i s’hi ha administrat 7.000 vacunes.  
 
El Programa Materno Infantil per a famílies amb nadons ha atès 143 famílies a les que 
s’ha proporcionat llet maternitzada.  
 
I encara dins de l’àmbit de la salut, al 2013, s’han instal·lat 20 desfibril·ladors en edificis 
municipals i en llocs públics de gran concurrència. 200 treballadors de la Paera han 
rebut formació sobre el seu ús. Val a dir que l’any anterior ja es van ubicar 10 
desfibril·ladors en 10 pavellons esportius municipals.  
 
JOVENTUT  
 
Els joves representen el 30 per cent de la població de Lleida si prenem la franja d’edat 
compresa entre els 13 i els 34 anys. 
 
Al voltant de 158 persones passen diàriament pel Centre de Recursos Juvenils de La 
Palma, on es troben la major part dels serveis, tot i que també cal destacar l’activitat 
dels Bucs d’Assaig del Mercat de la Bordeta, amb 702 usuaris registrats 
 
Lleida té 402 voluntaris joves que donen suport a la ciutat en activitats de diferents 
àmbits.  
 
La Regidoria organitza activitats que promouen la participació dels joves en la vida 
pública i, sobretot, que estimulen la seva creativitat, com La Palma Produccions o el 
Mercat de les Idees.  
  
La joventut és una etapa de canvis, de reptes i de riscos, i la Regidoria dóna una ajuda 
extra, professional i de qualitat davant de qualsevol dubte que pugui tenir un noi o una 
noia. El servei de salut jove ofereix suport psicològic, que ha prestat 103 atencions, i en 
l’apartat de drogodependències, s’han registrat 93 atencions i visites. També hi ha hagut 
consultes sobre sexualitat i nutrició.   
 
La Regidoria de Joventut activa la participació dels infants i joves en la vida ciutadana 
que, en un nivell més general, es treballa des del Departament de Participació 
Ciutadana.  
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
La Paeria ofereix al món veïnal 12 centres cívics i 23 locals socials, més de 5.000 metres 
quadrats al servei de la ciutadania. El curs passat les entitats hi van fer 1.443 activitats.  
 
Pel que fa al nombre d’entitats ciutadanes, són 821, després de la inscripció, el darrer 
any, de 54 de noves.  
 
Als Centres Cívics i locals socials es troben els Consells Territorials de la ciutat, que 
s’han consolidat com un mecanisme de participació efectiu. Hi participen més de 300 
entitats.  
 
La vitalitat de les entitats ciutadanes és un dels grans patrimonis de Lleida... 
 
GENT GRAN  
 
...I bona part d’aquesta empenta participativa sorgeix de la gent gran.  
 
Cada any, l’Ajuntament prepara una àmplia oferta d’activitats per a aquest col·lectiu, 
formació, salut, intergeneracionals... per a la gent gran. Al 2013 hi van participar 12.236 
persones.  
 
A més, tenim 209 voluntaris sèniors que aporten els seus coneixements, experiència i 
temps i els ofereixen de forma solidària i en benefici de la comunitat.  
 
La ciutat disposa de 15 llars de titularitat municipal que compten amb 7.391 socis.  
 
La Paeria dóna resposta les inquietuds intel·lectuals de les persones grans, amb la 
Universitat Popular de la Regidoria d’Educació. També es col·labora amb les aules 
universitàries de gent gran i amb el Programa Sènior amb la Universitat de Lleida.  
 
SEGURETAT  
 
El respecte a la gent gran és propi de societats madures com la nostra, com també ho 
és el civisme, la convivència, la dignitat de l’espai públic i la seguretat. Són indicadors 
del progrés d’una ciutat. 
 
Mai no havíem donat dades en períodes més curts de l’any, però ara el 
desenvolupament tecnològic ens ho permet.  
 
Les xifres sobre l’actuació de la Guàrdia Urbana en  els primers cinc mesos de 
l’any reflecteixen una millora en els indicadors de  seguretat. En comparació amb 
el mateix període de l’any passat: 
 

- Les detencions practicades, baixen un 19’77 per cent.  
- Les denúncies en matèria de civisme, baixen un 21’50 per cent 
- Els serveis relacionats amb menors, baixen un 30’69 per cent.  
- El nombre d’accidents de trànsit, baixa un 9’22 per cent. Al 2014, hi ha hagut 

59 accidents menys.  
- La lesivitat produïda pels accidents de trànsit, baixa un 33’82 per cent.  
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I en un altre període de temps, en els darrers 12 m esos, els delictes contra el 
patrimoni baixen un 7’85%, el conjunt de tots els d elictes disminueix un 7’92% i la 
suma de tots els delictes i les faltes baixa un 3’6 2%.  
 
La Guàrdia Urbana i les Regidories d’Urbanisme i de Comerç ha dut a terme una àmplia 
tasca d’inspeccions en locals i comerços, amb 32 inspeccions que van generar 4 
requeriments per incidències greus.  
 
Dins les activitats de la Guàrdia Urbana, vull destacar les que fan referència a dos barris, 
la Mariola i el Centre Històric.  
 
Per potenciar la seguretat a la Mariola, la presència de la Guàrdia Urbana s’ha 
incrementat un 16’18 per cent més en relació al mateix període de l’any passat i ha portat 
a terme un total de 1.199 actuacions. Tot i la major presència policial, la Mariola segueix 
la tònica de la ciutat el nombre de persones detingudes, és un 16 per cent menor a l’any 
passat.  
 
Al Centre Històric, la presència continuada de la Guàrdia Urbana ha fet augmentar les 
inspeccions administratives, de trànsit i les actuacions assistencials. Aquesta major 
acció ha reduït els requeriments en matèria de seguretat en un 20’15 per cent.  
 
TURISME  
 
Durant aquest darrer any, el Turisme a Lleida s’ha demostrat com un sector bàsic en la 
recuperació econòmica de la ciutat. L’any passat, les pernoctacions van créixer un 10 
%. 
 
L’estratègia i el treball de Turisme de Lleida ens permet situar la ciutat com a destinació 
referent, tant en turisme de reunions professionals i esdeveniments esportius com en el 
turisme eno-gastronòmic. 
 
Aquestes afirmacions les avalen les prop de 600 reunions de negocis celebrades durant 
2013. El Turisme de reunions i congressos va suposar el darrer any un impacte 
econòmic de 17.380.000 euros. 8.200.000 corresponen a actes celebrats a la Llotja. 
En l’àmbit del turisme, focalitzat en la Cultura, el patrimoni, la natura, la gastronomia i 
l’enoturisme, el projecte de les Basses, que compartim amb CiU i amb el suport de la 
Generalitat, serà també un nou atractiu en l’apartat de Parc Familiar.   
 
El Turisme és uns dels principals elements de projecció exterior de la ciutat. Des del 
juny del 2013, s’hi han celebrat 34 esdeveniments de caràcter internacional. Des de la 
Paeria impulsarem aquesta dinàmica que és, sens dubte, un element de Promoció 
Econòmica.  
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
L’equip municipal que treballa en aquest àmbit, en la promoció econòmica, s’ha integrat 
a GlobaLleida. Aquest organisme unifica el treball de les administracions per atreure 
inversions, promoure la creació d’empreses i donar suport a les ja existents. 
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GlobaLleida està donant resultats, sobretot en un dels camps que més demanden les 
empreses, l’obtenció de finançament, amb activitats com el programa d’acceleració 
empresarial o les sis rondes d’acompanyament financer que ha organitzat. GlobaLleida 
ha assessorat 400 persones a desenvolupar la seva idea de negoci i pla d’empresa i 
s’ha donat suport a la creació de 40 empreses.   
 
El comerç atorga a Lleida dinamisme econòmic, ocupació i prestigi, com va posar de 
relleu l’àmplia campanya de compra a Lleida que va impulsar la Paeria a finals de l’any 
passat. Avui mateix, reconeixem el paper del sector amb el lliurament de la segona 
edició dels premis de Comerç i Serveis de Lleida.  
 
També apostem per la promoció dels Mercats. Ja s’ha publicat el plec de condicions per 
atorgar la concessió del Mercat Municipal de Balàfia. I segueix l’èxit del Mercat de l’Hort 
a Taula que promou el producte local.  
 
Dins d’aquest apartat de la Promoció Econòmica vull destacar el paper de quatre espais 
i entitats referents per a la ciutat.  
 
- Mercolleida, llotja de referència estatal i europea per al món agrícola que ha estat 

qualificada per operar en el mercat de futur dels cereals. Fira de Lleida 
 

- Fira de Lleida, amb una dimensió cada vegada més internacional. Enguany s’ha 
reforçat Sant Miquel en els apartats de fruita i de maquinària agrícola. S’han 
consolidat les noves fires i per al 2015 s’incorpora una nova Fira d’Economia del 
Tercer Sector.  
 

- La Llotja, com a equipament cultural i de turisme de negocis, també, de referència 
internacional. 

 
- I el Parc Científic, com a motor d’ocupació en un àmbit que mou l’economia mundial, 

les tecnologies.  
 
OCUPACIÓ 
 
A Lleida ciutat, tenim una taxa d’atur sensiblement inferior a les mitjanes de Catalunya i 
d’Espanya, segons dades del primer trimestre de 2014. A la capital hi ha un atur del 
15’32; a Lleida província, un 16’4; a Catalunya és del 22’1 i a Espanya, del 25’9. 
 
Tot i això, l’Ajuntament de Lleida no sols manté sinó que incrementa el seu esforç en 
polítiques de foment de l’ocupació. En aquest cas, mitjançant polítiques pactades amb 
el primer partit de l’oposició i amb els agents socials.   
 
Al 2013, 8.300 persones han participat en programes de l’IMO: formació, programes 
d’emprenedoria, servei d’intermediació laboral, etc. Del total d’usuaris, han aconseguit 
ocupació 868 persones.  
 
El 2012 es va posar en marxa el Pla Ocupa’t, que ha atès 811 persones i creat 193 llocs 
de treball. Hem facilitat accés a finançament amb diferents línies de microcrèdit dins del 
Pla Ocupa’t: per a emprenedors de 16 a 34 anys, per a dones i per accedir a parcel·les 
dels Horts de Rufea.  
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Aquest any hem posat en marxa el programa Reorienta’t, fruit del Pla Local de 
l’Ocupació impulsat per l’equip de govern, el grup de CiU, els sindicats Comissions 
Obreres i UGT i la Cambra de Comerç. S’ha presentat 454 sol·licituds i s’inseriran 50 
persones en una primera fase.  
 
PARC CIENTÍFIC 
 
El Parc Científic ha absorbit una part important de les necessitats d’ocupació dels joves 
de Lleida acabats de titular amb estudis universitaris o d’FP. La mitjana d’edat dels 
treballadors del Parc està per sota dels 27 anys.  
 
En el seu novè any de funcionament, el Parc ha arribat als 1.400 llocs de treball i allotja 
111 entitats i empreses. En concret, són 89 empreses, 14 centres de R+D+i i 8 grups de 
recerca. 
 
A dia d’avui, els quatre vivers del Parc compten amb 41 empreses d’emprenedoria. Les 
empreses del parc facturen 102 milions d’euros anualment.  
 
CENTRE HISTÒRIC 
 
Avui vull parlar del Centre Històric també en clau de promoció econòmica. El Centre 
Històric comença a respirar. El resultat de dècades de treball profund per enfortir un 
barri afeblit per circumstàncies històriques és cada vegada més visible.  
 
L’exemple més recent és el nou Districte Mercat del Pla, la marca que hem creat per 
avançar en la revitalització del Centre Històric. Pren el nom d’un dels tresors 
modernistes de Lleida que ha renascut com a espai comercial en un segment innovador 
i com a espai d’activitats lúdiques, com Lleida “Secret Fest”. Demà acull el Mercat de la 
Repesca.  
 
El Districte Mercat del Pla és el nucli d’aquest nou Pla de dinamització del Centre 
Històric, que va més enllà del nou paper comercial i lúdic del Mercat del Pla. S’han 
convocat ajudes per a emprenedors que vulguin situar una activitat econòmica en els 
carrers Sant Martí, Sant Carles, Tallada i Cavallers. També s’ha obert la convocatòria 
per a un viver d’empreses creatives i artístiques, El Districte Emprenedor. 
 
A banda d’aquestes iniciatives, l’Ajuntament continua vetllant per l’estat dels habitatges 
del barri, i es realitzaran 150 inspeccions (ITES) en edificis construïts abans de 1940, 
revisions que se sumaran a les 300 que ja van passar un TEDI, el nom que rebien les 
inspeccions anteriors.  
 
Al 2014, la Paeria destina 80.000 euros per a rehabilitació. Com a novetat, l’Ajuntament 
donarà ajuts als propietaris d’habitatges buits al Centre Històric que vulguin rehabilitar-
los per destinar-los a la xarxa de lloguer social i tindran prioritat a l’hora de rebre ajudes 
municipals per abordar les obres.  
 
La Seu Vella és part del Centre Històric. El 2014 pren forma el projecte de la candidatura 
de la Seu Vella com a patrimoni mundial de la UNESCO, que ja ha superat el primer 
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filtre. El nostre principal monument llueix com mai després de les obres del campanari i 
té en perspectiva la restauració de la campana Mònica.  
 
En els propers mesos, completarem la il·luminació de la Seu Vella, a l’absis de la 
catedral i al Castell del Rei-Suda, gràcies a les millores que ha aportat la nova concessió 
de l’enllumenat públic de Lleida. 
 
Confesso que tinc el Projecte d’Enllumenat de la Su da acabat, damunt de la meva 
taula, acabat per part d’Urbanisme. Puc anunciar qu e aquest any tindrem acabat 
l’enllumenat de la Suda. La setmana que ve endegare m el procés perquè les obres 
comencin a principis de Juliol. A la tardor, veurem  il·luminat el Castell del Rei.   
 
I encara sobre patrimoni, podem anunciar una altra novetat important. La 
Generalitat acaba de concedir a l’Ajuntament de Lle ida –ahir ho vam saber- mig 
milió d’euros per al Pla de Foment del Turisme al C entre Històric, un projecte al 
que la Paeria aporta un milió més per a actuacions importants que tenim en 
cartera, l’accessibilitat i la senyalització a l’an tiga Cuirassa –el call jueu a la zona 
del seminari- i l’ascensor al Dipòsit del Pla de l’ Aigua, entre altres actuacions, 
algunes ja en marxa.  
 
Un nou pas endavant al treball intens que Lleida està realitzant per posar en valor el seu 
patrimoni històric.  
 
El Turó de la Seu Vella, com el turó de Gardeny, és  també un espai natural i, en 
tots dos, actuarem per protegir-lo. Al Turó de la S eu seguirem, treballant amb la 
Generalitat al 50% i a Gardeny, puc anunciar que l’ enjardinarem i consolidarem 
amb vegetació. Començarem per la cara que dóna a l’ accés des de l’autovia i 
l’autopista.   
 
MEDI AMBIENT 
 
Lleida és una ciutat rica en patrimoni mediambiental, amb els dos turons, el Parc de La 
Mitjana, els Aiguamolls de Rufea, la Canalització del Riu Segre i l’Horta. D’acord amb el 
títol de l’estudi d’Ignasi Aldomà que presentarem properament, l’Horta és el rebost de 
Lleida i una part essencial del patrimoni de la ciutat.  
 
El projecte del nou POUM encara atorgarà més valor als espais mediambientals de 
Lleida, amb la ronda verda que els unirà i que encerclarà la ciutat.  
 
21.000 estudiants de Lleida han participat en l’Agenda 21 escolar, clau per inculcar als 
infants la importància de la cura pel medi ambient i, més enllà d’això, per promoure 
valors com la convivència, el civisme i el respecte a l’entorn i als bens públics de la 
ciutat. 
 
En el capítol de la nejeja urbana estem duent a terme una campanya intensiva a tot 
Lleida que porta per nom Fem dissabte al teu barri, i que recorre cíclicament la ciutat, 
barri a barri.  
 
La Paeria ha posat a disposició de la ciutadania 208 horts urbans repartits entre Rufea 
i el barri de Pardinyes, que també inclou parcel·les per a entitats benèfiques.  
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FINANCES 
 
En una època com aquesta, és lògic plantejar unes finances municipals que tinguin en 
compte les dificultats de les famílies. La Paeria va congelar al 2014 les taxes i impostos, 
mesura que va implicar un estalvi de 2’2 milions d’euros als ciutadans. 
 
Així mateix, es van incrementar les bonificacions per l’IBI i la Plusvàlua, es va introduir 
la teleassistència gratuïta per als majors de 75 anys i es van ampliar els límits econòmics 
a les taxes educatives i famílies nombroses. Als mercats, es van reduir les taxes un 10 
per cent.  
 
905 famílies lleidatanes s’han beneficiat de les bonificacions municipals per l’IBI. En el 
cas de la brossa, han estat 298, i per a l’impost de vehicles, 529.  
 
Al 2015, tornem a congelar totes les taxes i impost os. També les taxes per les que 
ha baixat la subvenció d’altres administracions.  
 
Per a l’any que ve, introduïm una novetat. La Paeri a s’ha acollit a una Ordre 
Ministerial perquè, els ajuntaments que ho desitgin  –i a Lleida ho fem- baixem el 
valor cadastral de tots els immobles en un 17 per c ent. És una novetat legislativa 
d’enguany a la que ens hem acollit.  
 
L’IBI quedarà congelat i, pel que fa a altres impos tos, els ciutadans pagaran menys 
per plusvàlues, el que representarà 1 milió d’euros  menys per a l’ajuntament, i 
també es reduirà l’Impost sobre la Renda (800.000 e uros menys per a 
l’Administració Tributària). Aquesta baixada del va lor cadastral també tindrà 
reduccions encara no avaluades sobre l’impost de pa trimoni i de successions. 
 
Al 2015, serà el segon any consecutiu de congelació de l’IBI i, a més, baixem el valor 
cadastral el primer any que ho podem fer de manera totalment segura, sense incerteses 
legislatives ni tributàries. .  
 
A banda d’aquesta mesura, seguirem donant facilitats a les famílies perquè puguin pagar 
les taxes i impostos. Economia té oberts 938 expedients per fraccionar el pagament de 
taxes i impostos.  
 
En relació a les plusvàlues de dació en pagament, 44 famílies han rebut ajudes per valor 
de més de 53.000 euros.  
 
L’àrea de major despesa corrent del pressupost municipal de 2014 correspon a la 
Cohesió Social, a l’Educació i a l’Ocupació, amb 28’34 milions d’euros.  
 
A la ciutat, la pressió fiscal municipal sobre la renda familiar representa un 1’98 per cent, 
en front a un 23’74 per cent de la pressió dels impostos estatals.  
 
En 10 anys, el deute de l’Ajuntament ha passat del 128’5 % al 2004, al 63’7 % que tenim 
enguany, en una interpretació estricta, que és del 74’5 % si s’inclou el finançament a 
proveïdors d’acord amb l’Estat.  
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RECURSOS HUMANS 
 
L’Ajuntament de Lleida, amb l’Institut Municipal d’Ocupació i Turisme de Lleida compta 
amb una plantilla de 1.254 treballadors i treballadores. Els canvis normatius han limitat 
l’oferta pública i al 2013 sols es van fer oposicions lliures d’accés a 4 places d’agents de 
la Guàrdia Urbana i per a aquest 2014 s’estan duent a terme oposicions per a 2 places 
més.  
 
En aquest període, s’ha incidit en la formació del personal. Hi ha hagut 83 accions 
formatives distribuïdes en 2.691 hores de formació.   
 
Dins de les restriccions en matèria de recursos humans, la Paeria i els seus treballadors 
estan duent a terme un exercici d’eficàcia, eficiència, polivalència i flexibilitat. Un 
exemple és l’ampliació d’horaris que han assumit les Escoles Bressol per ampliar els 
serveis d’atenció als nens.  
 
NOVES TECNOLOGIES 
 
En la millora de l’eficàcia i de l’eficiència de l’administració, les Tecnologies d’Informació 
i de Comunicació, les TIC, hi tenen un paper crucial però són també importants com a 
servei al ciutadà i com a sector industrial estratègic. Tot, sobre la base de Lleida Smart 
Green City. 
 
A Lleida, el concepte de ciutat intel·ligent el vinculem amb el servei d’atenció al ciutadà 
amb l’eficàcia energètica derivada del contracte de l’enllumenat públic que comportarà 
una reducció del consum elèctric de més del 60 per cent, a l’Open Data i al 
desplegament –pioner- de la fibra òptica a pràcticament tota la ciutat.  
 
En l’apartat de l’adminisitració electrònica, tenim 786 tràmits on-line disponibles i hem 
implantat el Share Point, que permet la transversalitat entre els departaments municipals 
i, per tant, major eficiència. Estan en via d’implantació 170 entorns col·laboratius que 
contenen gairebé 700.000 elements, entre documents, conjunts de dades, formularis... 
És un sistema pioner en l’administració local que es fa en col·laboració d’empreses del 
Parc Científic. 
 
MOBILITAT 
 
Fa un moment ens referíem a la millora dels indicadors de seguretat de la ciutat. Els 
ajuntaments hem de garantir la seguretat en les vies urbanes per tal de reduir al mínim 
els riscos. No ens podem permetre les 7 morts per accidents que vam tenir l’any passat.  
  
Hem posat en marxa el pla de seguretat viària al nucli urbà que ja està executat al 60 
per cent. Inclou 138 actuacions en la via pública, cruïlles i rotondes semaforitzades, 
passos elevats, bandes rugoses, major dotació d’agents, més zones 30.  
 
El pla de xoc contra els accidents també inclou els semàfors vermells i els radars de 
control de velocitat en àrees que requereixen d’especial protecció, com ara escoles, 
places o zones freqüentades per vianants. 
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Els semàfors vermells van començar a funcionar a principis de març i els radars ho faran 
després d’una campanya d’informació sobre la necessitat de respectar la velocitat. 
 
Però ja podem dir que la seva instal·lació ha tingut efectes positius. Com vèiem abans, 
en el capítol dedicat a la Guàrdia Urbana, el nombre d’accidents a la ciutat ha baixat un 
9’22 per cent i la lesivitat dels sinistres, s’ha reduït en un 33’82 per cent. No hem 
registrat, fins ara, cap víctima mortal.  
 
Tots els recursos obtinguts per l’Ajuntament dels f uturs radars i dels actuals 
semàfors es dedicaran a millores de vialitat i segu retat del trànsit. Agafo el 
compromís de publicar trimestralment l’origen i apl icació d’aquests fons: 
recaptació i aplicació a la seguretat viària.  
 
La qualitat del servei del transport públic també contribueix a la reducció de riscos a la 
via pública, perquè elimina volum de trànsit. Per aquesta raó, es va emprendre la 
reforma del servei d’autobús urbà que en els darrers mesos hem anat perfilant per tal 
d’adaptar les línies a les necessitats dels usuaris. 
 
S’ha avaluat el servei, l’empresa ha fet enquestes entre els usuaris, i a partir de l’1 
de setembre entraran en vigor una sèrie de modifica cions que anunciarem amb 
una campanya informativa. N’assenyalo les més relle vants.   
 
- A les línies actuals, s’incorpora una de nova L-20 que cobrirà el mateix 

recorregut que l’antiga L-2 ó Ronda.  
 

- Les actuals línies L-2 i L-3 amplien el seu recorre gut fins a l’Arnau de Vilanova, 
amb la qual cosa es connecten més barris directamen t amb aquest centre 
hospitalari. Aquestes dues línies, -2 i 3, que fan el mateix recorregut de forma 
inversa- oferiran la mateixa funcionalitat que aban s oferia l’antiga Línia 9-
Hospitals.  

 
- I en tercer lloc, introduïm una nova línia Centre H istòric-Espais Culturals que, 

partint de l’eix Pius XII, Joan XXIII i Bisbe Ruano  –on no hi havia servei de bus-
, recorrerà el Centre Històric i  passarà per equip aments culturals i educatius 
com El Mercat del Pla, l’Auditori i La Llotja). 

 
URBANISME 
 
I en urbanisme, Lleida es troba immersa en un dels processos de planificació més 
enriquidors i trascendents per a qualsevol ciutat, el debat cívic sobre l’avanç del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. És el projecte de planejament general més 
ambiciós que s’ha realitzat els darrers anys i un pas endavant per assolir el model de 
ciutat que ja estem construïnt des de fa temps.  
 
Treballem per una Lleida capital en equipaments, en serveis i en oportunitats de 
desenvolupament humà i econòmic, que lidera un espai metropolità i regional, i que és 
part essencial del país i de la xarxa de ciutats mediterrànies. 
 
L’avanç del POUM assegura el creixement ordenat, programat i sostenible de Lleida, 
acaba la connexió dels barris amb la xarxa urbana, assegura la qualitat de vida dels 
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ciutadans pel que fa a l’habitatge, la mobilitat i l’accés als serveis i l’espai públic, 
assegura el creixement econòmic amb els models empresarials del segle XXI i integra 
l’espai urbà amb l’entorn –l’Horta- i amb els espais verds interns de la ciutat.  
 
El POUM prioritza, a escala de grans temes,  el Centre Històric, l’Horta, el sòl industrial 
i del coneixement i els espais de les Basses i del Pla de l’Estació 
 
L’Ajuntament planifica a mig i a llarg termini i continua fent actuacions per mantenir 
l’urbanisme a la ciutat i introduir-hi millores.  
 
S’han fet obres rellevants com la plaça de Balàfia, el carrer del Bruc, els pàrquing del 
Seminari i de la Maternitat, el nou accés al Turó de Gardeny o la reforma del Mercat del 
Pla, entre moltes altres. Estan en marxa les 15 actuacions de millora als barris i a les 
seves entrades, amb un pressupost de 860.000 euros. 
 
Com totes les Regidories, Urbanisme també ha donat suport a les persones amb 
dificultats. Fa un any i mig, varem crear una Oficina per atendre les famílies que no 
poden fer front al pagament de l’hipoteca o del lloguer de l’habitatge.  
 
Des de llavors, hem atès 540 casos i n’hem tancat 202. La xarxa de mediació social 
d’Urbanisme té 250 habitatges, dels quals, 40 són d’entitats bancàries i pel que fa a 
l’Empresa Municipal d’Urbanisme, n’és propietària de 232.  
 
Acabo. Aquest informe de gestió no és conformista o complaent. S’ha fet molta feina 
que descriu l’informe, però queden problemes i reptes. Un atur del 15 per cent no és 
tolerable; haver d’atendre el 20 per cent de les famílies des dels Serveis Socials, tampoc. 
(Només és socialment admissible la part dedicada a gent gran i a persones amb 
discapacitats). Hem de poder reduir els espais de pobresa i necessitat.  
 
Lleida té assignatures pendents en l’àmbit econòmic. Cal un major desenvolupament 
industrial i d’incorporació de valor. Hem fet el salt a l’economia del coneixement i 
tecnologia, però la indústria “clàssica” és imprescindible.  
Lleida té un nivell alt de cohesió social, però té dos barris amb indicadors de renda i 
benestar per sota del que volem: Mariola i Centre Històric. Cal que reforcem les 
polítiques laborals, educatives i socials en aquests dos barris, especialment.   
 
Acabo. L’acció del govern municipal ha dotat la ciutat d’eines a curt, a mig i llarg termini, 
per construir futur, perque la ciutat creixi sobre unes bases sòlides però, sobretot, per 
protegir els més febles i perquè, en el context actual, tots els ciutadans mantinguin el 
dret al seu benestar i a desenvolupar-se, individualment i com a ciutat. 
Moltes gràcies 
 
 
Àngel Ros i Domingo  
Alcalde de Lleida 
 
 
 
Lleida, 20 de juny de 2014  


