UNS PRESSUPOSTOS EN CLAU DE JUSTÍCIA SOCIAL CAMÍ
DE LA REPÚBLICA DES DE BAIX
PROPOSTES DE LA CRIDA PER LLEIDA-CUP AL PRESSUPOST PAERIA 2018
Com hem dit des de que vàrem arribar a l’Ajuntament de Lleida, els pressupostos
municipals són l’eina clau de gestió, de desenvolupament i de transformació local per
avançar cap a un model de municipi més just socialment, i que promogui noves
polítiques en tots els àmbits. Per tot això, no són únicament un instrument tècnic (com
sovint s'explica interessadament des de la pròpia institució) sinó que són un
instrument clarament polític. Cal, doncs, contextualitzar-los dins la pròpia realitat i
tenir clara quina és la voluntat de transformació d’aquesta realitat, essencialment a
partir de poder dur a la pràctica el nostre programa electoral.
-

Però quina és, avui, la realitat política, econòmica, social i cultural en què ens
trobem?

Lleida, la sisena ciutat de Catalunya, immersa en un context de creixement de la
pobresa, amb retallades en serveis socials i d’emergència per a una població cada cop
més afeblida, retallades econòmiques provinents de pressupostos antisocials, i en un
marc polític d’intervenció sobre les institucions catalanes que arriba en forma de cop
d’estat modern sense pal·liatius del segle XXI que desprotegeix als més pobres, ataca el
finançament de les entitats del tercer sector que estan cobrint les necessitats dels més
empobrits dels quals l’administració se’n desentén, que afebleix tot el sector cultural i
educatiu. Un cop d’estat per part d’un Govern Espanyol que ha invalidat
sistemàticament un gran nombre de Lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, que
ha intervingut les institucions del Principat i el seu normal funcionament a partir de
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola i, sobretot, amb la voluntat
popular expressada el dia 1 d’octubre i la proclamació de la República Catalana.
I en aquesta lògica d’intervenció i excepcionalitat, els pobles i les ciutats no poden
defugir la seva responsabilitat com a primera línia de front davant les necessitats de la
ciutadania. Una ciutadania que veu com s’han retallat les seves llibertats i com s’han
anul·lat lleis i propostes que els i les afecten directament.
Per tot plegat el grup municipal de la Crida per Lleida-CUP creu que és fa més
necessària que mai l’elaboració d’una proposta de pressupostos excepcional. Uns
pressupostos municipals en clau de justícia social per aturar l’empobriment i revertir
les situacions de desatenció de la població més necessitada que, d’una banda,
modifiquin les conseqüències directes de la impugnació, per part del Tribunal
Constitucional, de les Lleis aprovades pel Parlament de Catalunya. I, de l’altra,
apaivaguin, en la mesura d’allò possible, els efectes que l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució espanyola pugui tenir, directament o indirecta, sobre el nostre municipi.
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PROPOSTES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2018
1. APLICAR LA LLEI 24/2015 DE SANCIONS PER HABITATGES BUITS
El Govern ha aprovat el reglament que desenvolupa la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de
l’impost sobre els habitatges buits. El nou tribut es començarà a recaptar el proper 1
de març amb l’objectiu de “reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la
disposició per a lloguer social”.
El nou text també defineix que l’objecte de tributació és el parc d’habitatges de què és
titular el contribuent en data 31 de desembre de cada any. També hauran de pagar
l’impost les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o
de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de
l’habitatge. L’impost és gradual i es calcularà en funció de la suma total dels metres
quadrats de la superfície útil dels immobles afectats.
Les darreres dades del Registre d’Habitatges Buits de la Generalitat de que disposa
l’Ajuntament de Lleida quantifica en 1549 els habitatges buits a la ciutat, la majoria
propietat de bancs i fons d’inversió i que porten un mínim de dos anys sense
comprador ni llogater, segons declaren les pròpies entitats.
Tal i com especifica la Llei 24/2015, l’Ajuntament pot aplicar sancions a bancs i grans
especuladors per habitatges buits, que van entre els 5.000,00 € i els 10.000,00 €, per
obtenir ingressos que garanteixin, entre altres, el dret a l’habitatge.
2. RECAPTAR ELS INGRESSOS DE LA TAXA DE L’AIGUA I DEL CLAVEGUERAM
Actualment la Paeria no està recaptant en el seu pressupost els ingressos derivats del
preu de l’aigua i del clavegueram que paguem la ciutadania, sinó que és l’empresa
privada Fomento de Construcciones y Contratas, Aqualia, qui està ingressant aquests
imports de forma irregular, donat que no té cobertura legal per a fer-ho.
Demanem que s’incorporin dos noves partides d’ingressos:
 Taxa de l’aigua. Pendent d’aprovació l’Ordenança Fiscal que la reguli, el preu de
l’aigua l’estem pagant els lleidatans i lleidatanes en forma de tarifes, calculades
per la concessionària, i que recapta directament sense control municipal sobre la
recaptació.
 Taxa de clavegueram. Compta amb una Ordenança Fiscal aprovada que fixa el seu
import i, malgrat això, Paeria no l’està ingressant en el seu pressupost sinó que
l’està recaptant l’empresa privada sense facultats legals per a fer-ho.
Com a contrapartida a aquests ingressos, en el corresponent capítol de despesa caldrà
fer constar la retribució al concessionari, la qual ara no consta perquè s’ho cobra ell
mateix de la recaptació de rebuts. Guanyarem en transparència, control públic de la
hisenda municipal i garanties per als subjectes passius de la taxa previstes a la legislació
tributària.
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3. AUGMENTAR ELS INGRESSOS DERIVATS DE L’IMPOST DE BENS
IMMOBLES
A partir de l’establiment de tipus diferenciats al 10% als béns immobles urbans del
terme municipal que tenen usos comercials i industrials, i que, per a cada ús, tinguin el
major valor cadastral, passant del 0,858 al 1,2.
S’estima un augment de la recaptació entre 400.000 i 500.00 €.

3

PROPOSTES DE RECUPERACIÓ PER AL PRESSUPOST
D’INGRESSOS 2018
Proposem la recuperació de 11.093.591,88 € a través de les següents accions:
1. ACABAR AMB LES FUNDACIONS I EMPRESES MUNICIPALS, I RETORNAR
LA LLOTJA A MANS PÚBLIQUES.
A través de la supressió de l’aportació de capital públic i del tancament de les següents
fundacions i empreses públiques dependents de la Paeria, recuperar l’import de les
transferències corrents que s’hi destinen i reorganitzar-ne els recursos econòmics
públics.
Orgànica 03. Promoció i gestió habitat urbà
Política de despesa 15. Habitatge i urbanisme
Programa 1500.
48200. Subvenció Fundació
Administració general
Paisatge Urbà de Lleida
d’habitatge i urbanisme
Orgànica 04. Gestió de recursos municipals i hisenda municipal

30.000,00 €

Política de despesa 43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
Programa 4391. Altres
46702. Aportació Parc Científic i
actuacions sectorials
tecnològic
Orgànica 05. Polítiques de drets a les persones

300.000,00 €

Política de despesa 24. Foment de l’ocupació
Programa 2410. Foment de 46701. Transferència
l’ocupació
Lleida
Orgànica 06. Creativitat, cultura, educació i esports

Global

250.000,00 €

Política de despesa 33. Cultura
Programa 3342. Promoció
48907. Fundació La Llotja
cultural
Orgànica 07. Promoció de la ciutat, comerç, turisme i ocupació

303.184,00 €

Política de despesa 43. Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses
Programa 4320. Informació i 44900. Transferència corrent
promoció turística
CNC
Orgànica 12. Medi ambient

350.000,00 €

Política de despesa 17. Medi ambient
Programa 1700.
Administració general del

48902. Fundació Lleida 21

182.000 €
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medi ambient
Total

1.415.184,00 €

2. ELIMINAR LES SUBVENCIONS NOMINATIVES A LES CASES REGIONALS
Recuperar les subvencions nominals directes a les cases regionals, que reben el mateix
tracte que les associacions de veïns i veïnes de la ciutat. Els recursos necessaris per
mantenir-se, pel que fa a aquest tipus d’entitats, si calen, vehicular-los a subvencions
per projectes determinats, a través de la línia de subvencions de la Regidoria de
Cultura que contempli aquest perfil.
Orgànica 05. Polítiques de drets a les persones
Política de despesa 92. Servei de caràcter general
Programa 9240. Participació 48901. Casa de Andalucía
ciutadana
48901. Casa de Aragón

2.700,00 €

48901. Casa de Cantabria

1.080,00 €

48901. Casa de Castilla-León

2.160,00 €

600,00 €

48901. Centro Extremeño

2.328,00 €

48901. Centro Galego

2.114,00 €

48901. Centro Latinoamericano

780,00 €

48901. Federació de Cases i
Centres Regionals

1.497,00 €

Total

13.259,00 €
3. ESTALVIAR AMB LA REMUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS
PRIVATITZATS

Recuperar la gestió pública de l’Alberg Municipal i del servei de Neteja viària i recollida
de residus, la concessió del qual finalitza aquest 2018.
Orgànica 12. Medi ambient
Política de despesa 16. Benestar comunitari
Programa 1621. Recollida 22700. Neteja viària i recollida de
de residus
residus

5.730.000,00 €

Programa 1622. Gestió 22700. Gestió de residus sòlids
residus sòlids urbans
urbans

350.000,00 €

Programa 1630.

22700. Neteja viària

6.347.810,40 €
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Orgànica 5. Polítiques de drets a les persones
Política de despesa 23. Serveis socials i promoció social
Programa 2310.
Assistència social primària

48901. Altres transferències a ens
sense lucre (Fundació Jericó)

Total

198.500,00 €
9.297.012,28 €

4. ELIMINAR LES DESPESES DE PROTOCOL, DIETES I INDEMNITZACIONS
DE CÀRRECS ELECTES
Recuperar les despeses associades a representació, protocol, obsequis, dietes i
privilegis que reben els càrrecs electes.
Orgànica 1. Govern
Política de despesa 91. Òrgans de govern
Programa 9120. Òrgans de 22601. Atencions protocol·làries
govern
23000. Dietes càrrecs electes
23302. Indemnitzacions altres
òrgans
Total

10.465,41 €
11.979,00 €
20.000,00 €
42.444,41 €

5. REDUIR LES RETRIBUCIONS DESTINADES ALS MEMBRES DELS ORGANS
DE GOVERN, ALTS CÀRRECS I PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR
Recuperar una reducció d’un 15 % en les retribucions destinades als membres dels
òrgans de govern i alts càrrecs.
Orgànica 1. Govern
Política de despesa 91. Òrgans de govern
Programa 9120. Òrgans de 10000. Retribucions
govern
bàsiques i altres
remuneracions alts
càrrecs
11000.
Retribucions
bàsiques
personal
eventual assessor
11001.
Altres
remuneracions personal
eventual assessor

1.248.404,02 €

187.260,60 €

108.944,94 €

16.341,74 €

272.152,06 €

40.822,81 €
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Orgànica 2. Seguretat ciutadana, civisme i igualtat
Política de despesa 92. Servei de caràcter general
14.972,58 €

2.245,89 €

44.006,30 €

6.600,95 €

22.555,64 €

3.383,35 €

58.938,06 €
11001. Retribucions
complementàries
Orgànica 4. Gestió de recursos municipals i hisenda municipal

8.840,71 €

Programa 9200.
Administració general

11000.
Retribucions
bàsiques
personal
eventual assessor
11001.
Altres
remuneracions personal
eventual assessor
Orgànica 3. Promoció i gestió habitat urbà
Política de despesa 15. Habitatge i urbanisme
Programa 1500.
Administració general
d’habitatge i urbanisme

11000.
bàsiques

Retribucions

Política de despesa 93. Administració financera i tributària
Programa 9310. Política
econòmica i fiscal

11000.
Retribucions
bàsiques
11001. Retribucions
complementàries
Orgànica 6. Creativitat, cultura, educació i esports

21.883,86 €

3.282,58 €

58.394,67 €

8.759,20 €

20.090,94 €

8.759,20 €

31.545,54 €

4.731,83 €

30.899,48 €

4.634,92 €

65.934,94 €

9.890,24 €

Política de despesa 33. Cultura
Programa 3330.
Equipaments culturals i
museus

Programa 3340. Promoció
cultural

Total

11000.
Retribucions
bàsiques
personal
eventual assessor
11001. Retribucions
complementàries personal
eventual
11000.
Retribucions
bàsiques
personal
eventual assessor
11001.
Altres
remuneracions personal
eventual assessor

305.554,01 €
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6. SUPRIMIR DESPESES QUE NO REVERTEIXEN EN LA CIUTAT
Recuperar les transferències corrents de l’Ajuntament i les subvencions que no tenen
una repercussió directa ni en la institució ni en la ciutadania.
Orgànica 05. Polítiques de drets a les persones
Política de despesa 23. Serveis socials i promoció social
Programa 2310. Assistència
48903. Transferència
social primària
Innovació Social - UdL
Orgànica 06. Creativitat, cultura, educació i esports

Càtedra

15.000,00 €

48201. Subvenció Fundació
Abadia de Montserrat

2.569,09 €

48202. Subvenció
Monestir de Poblet

2.569,09 €

Política de despesa 33. Cultura
Programa 3300.
Administració general de
Cultura

Total

Fundació

20.138,18 €
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PROPOSTES AL PRESSUPOST DE DESPESES 2018
Hem articulat les propostes de despesa al voltant de dos eixos fonamentals:
1. El reconeixement inqüestionable a la sobirania del Parlament de Catalunya, la
única que respon a la voluntat popular dels catalans i les catalanes.
Apostem, pressupostàriament, per les propostes de despesa i d’inversió derivades de
l’aplicació d’algunes de les lleis emeses pel Parlament de Catalunya, i que el Govern
Espanyol, amb l’objectiu de frenar qualsevol iniciativa vinculada a la superació del
marc constitucional i el règim del 78, ha impugnat a través del Tribunal Constitucional.
2. La lluita contra els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
Espanyola.
Cal elaborar un pressupost que potenciï tots aquells mecanismes que ens permetin
defensar les nostres institucions, i els models de desenvolupament social, participació
ciutadana, integració, educació i cohesió que l’aplicació de l’article 155 vol eliminar.

RECONEIXEMENT DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
1. DECRET-LLEI CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA (6/2013)
Pla de mesures de xoc contra la pobresa energètica
Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 23

Serveis socials i promoció social

Programa 2310

Assistència social primària

Política de despesa 92

Servei de caràcter general

Programa 9231

Gestió del Padró Municipal

Programa 9250

Atenció a la ciutadania

Crear un Pla que vetlli pel compliment de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, en
casos de vulnerabilitat, amb polítiques de prevenció de desnonaments i garanties
davant els desallotjaments.
El Pla ha de contemplar actuacions bàsiques com:
-

INFORMACIÓ. És imprescindible poder fer arribar a les persones i famílies tota
la informació sobre els seus drets i com enfrontar-se a talls, desnonaments,
etc. Dotar una partida per posar a les bústies de totes les cases de la ciutat i
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dedicar-hi una secció fixa dins la Revista de la Paeria.
-

SEGUIMENT. Augment de treballadors i treballadores socials per poder fer un
seguiment de les llars que presenten problemes de pobresa energètica a Lleida
i eradicar-la, especialment en cas de persones grans soles o dependents.

-

ACCÉS GARANTIT AL PADRÓ. Garantir l’empadronament de totes les persones que
viuen al municipi, sigui l’habitatge que sigui, fins i tot en situació de sense sostre,
d’acord amb el que diu la Llei. Dotar, en aquest sentit, una partida de formació per als
i les tècniques de l’OMAC.

2. LLEI DE CONSULTES POPULARS NO REFERENDARIES (10/2014)
Apostem per les formes de democràcia directa que permetin la participació i la presa
de decisions col·lectiva i vinculant per aconseguir un nou equilibri a través de la
participació de les classes populars, les entitats i els moviments socials en el govern de
la ciutat. Així mateix, entenem que els municipis són baula imprescindible d’unitat
popular per recuperar la sobirania individual i col·lectiva dels catalans i les catalanes, la
nostra capacitat autònoma de decidir i desenvolupar processos i projectes en espais
múltiples: econòmic, alimentari, energètic, tecnològic, reproductiu i de cures,
residencial, cultural, de l’àmbit públic i nacional, amb l’objectiu clar de la justícia social
i la igualtat.
Auditoria del deute il·legítim
Orgànica 04

Gestió dels recursos municipals i hisenda
municipal

Política de despesa 93

Administració financera i tributària

Programa 9310

Política econòmica i fiscal

Programa 9340

Gestió del deute i la tresoreria

Programa 4390

Altres actuacions sectorials

Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 92

Servei de caràcter general

Programa 9240

Participació ciutadana

Dur a terme una auditoria del deute contret per la Paeria amb entitats bancàries que
serveixi per discriminar quina part es pot considerar il·legítima (interessos abusius,
pròrrogues, etc.).
Dur a terme una consulta ciutadana, com a mecanisme participatiu, per prendre la
decisió més adient en protecció dels drets i interessos de la majoria social.
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Creació del Pla de Participació
Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 92

Servei de caràcter general

Programa 9200

Administració general

Programa 9240

Participació ciutadana

Dotació partida: 150.000 €
Crear i implementar el Pla Municipal de Participació Ciutadana que s’ha de derivar de
l’aplicació de la moció aprovada al Ple de la Paeria en relació al nou Reglament de
Participació Ciutadana pendent de revisió
La implementació del Pla de participació ha de contemplar els recursos necessaris per
a la participació ciutadana directa, les despeses de comunicació i informació dels
propis processos, i la implementació dels diferents òrgans que en aquest sentit es
vulguin crear a partir del nou reglament: Creació dels Consells de Barri com a element
principal de participació i òrgans dels barris, en substitució dels actuals consells
territorials.
Comissió de pressupostos participatius
Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 92

Servei de caràcter general

Programa 9200

Administració general

Programa 9240

Participació ciutadana

Dotació partida: 100.000 €
Crear una comissió de pressupostos participatius que coordini i planifiqui la prova pilot
a Lleida de pressupostos participatius per al 2018.
Per dur a terme el procés de participació sobre el Pressupost Municipal per al 2019
amb les necessitats tècniques i informatives que requereix un projecte d'aquestes
característiques, i que permeti realitzar, així mateix, les audiències públiques
pertinents que serveixin per exposar i explicar, de forma clara i entenedora, el
Pressupost a la ciutadania tant en el que refereix al procés participatiu, com abans de
la seva aprovació general.
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3. REFORMA DE LA LLEI DE COMERÇ DE CATALUNYA (10/2015)
Campanya de preservació i foment del comerç de proximitat
Orgànica 07

Promoció de la ciutat, comerç, turisme i
ocupació

Política de despesa 43

Comerç, turisme i petites i mitjanes
empreses

Programa 4300

Administració General del
comerç,
turisme i petites i mitjanes empreses
primària

Programa 4330

Desenvolupament empresarial

Programa 4390

Altres actuacions sectorials

Endegar una campanya de suport al comerç de barri.
Dotar línies d’ajut per a la preservació dels establiments centenaris, als creatius i
únics, de proximitat i arrelats a la ciutat i al territori.

4. CONSELLERIA D'AFERS EXTERIORS (2/2016)
Suport a la cooperació internacional
Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 23

Serveis socials i promoció social

Programa 2310

Assistència social primària

Doblar una sèrie d’ajuts a entitats de cooperació internacional per a polítiques de
sensibilització i educació per al desenvolupament i la pau.
Dur a terme una avaluació del Pla Director de Cooperació de La Paeria

5. LLEI DE GOVERNS LOCALS (4/2016)
La Crida per Lleida-CUP aposta per recuperar tots els serveis públics municipals, a fi de
recuperar el control democràtic sobre les decisions del servei i la recaptació directa de
les taxes a les arques municipals, millorar-ne la qualitat, protegir els drets dels
usuaris/es, dignificar les condicions de treball, i estalviar-se el benefici industrial de les
grans empreses del sector, per revertir-lo en el propi servei i la ciutat.
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Atesos, però, els compromisos contractuals adquirits pels successius equips de govern,
sovint veritables obres d’enginyeria jurídica per tal de prorrogar els anys de concessió i
el marge de benefici, proposem una recuperació gradual dels serveis.
Per al 2018, any en què pertoca renovar la concessió de neteja i residus, proposem
recuperar el servei per a la ciutat.
Remunicipalitzar el servei de neteja viària i recollida de residus
Orgànica 04

Gestió dels recursos municipals i hisenda
municipal

Política de despesa 46

Investigació, desenvolupament i
innovació

Programa 4620

Investigació i estudis relacionats amb els
serveis públics

Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 92

Servei de caràcter general

Programa 9200

Administració general

Programa 9240

Participació ciutadana

Orgànica 12

Medi ambient

Política de despesa 16

Benestar comunitari i urbanisme

Programa 1621

Recollida de residus

Programa 1622

Gestió de residus sòlids urbans

Programa 1623

Tractament de residus

Elaboració d’un inventari de les inversions dutes a terme per la concessionària.
Impulsar una consulta ciutadania sobre la gestió pública o privada del servei de
recollida de residus i neteja viària.
Reversió del servei de neteja viària i recollida de residus privatitzats cap a la gestió
pública.
Dur el programari lliure a la Paeria
Orgànica 04

Gestió de recursos municipals i hisenda
municipal

Política de despesa 49

Altres actuacions de caràcter econòmic

Programa 491

Societat de la informació
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Elaborar un estudi dels contractes per determinar el cost i estudiar quan i com es faria
la migració a programari lliure.
6. LLEI D'IGUALTAT EFECTIVA ENTRE HOMES I DONES (4/2016)
Reconèixer la diversitat de gènere, sexual, d’edat, de capacitat o dependència, d’ètnia,
de cultura o procedència des d’una perspectiva inclusiva i feminista que garanteix
l’exercici real dels drets de les persones i la presa de responsabilitats per part de tota la
ciutadania.
Ampliació del servei d’acollida d’urgència a víctimes de violència masclista
Orgànica 03

Promoció i gestió habitat urbà

Política de despesa 15

Habitatge i urbanisme

Programa 1510

Urbanisme: planejament, gestió, execució
i disciplina urbanística

Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 23

Serveis socials i promoció social

Programa 2310

Assistència social primària

Crear un centre públic d’emergència residencial per a dones i els seus fills i filles en
situació de violència masclista; dotat amb professionals qualificades i formades en
perspectiva de gènere.

Endegar un pla coordinat contra la tracta de dones
Orgànica 02

Seguretat ciutadana, civisme i igualtat

Política de despesa 13

Seguretat i mobilitat ciutadana

Programa 1300

Administració general de la seguretat i
protecció civil

Programa 1320

Seguretat i ordre públic

Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 23

Serveis socials i promoció social

Programa 2310

Assistència social primària

Dotar un Pla d’actuació coordinat entre la Junta de Seguretat Local (amb presència de
les diferents institucions i cossos de seguretat), Serveis Socials de Paeria i Comissió de
seguiment del treball sexual de Paeria.
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Destinar més recursos a plans d’actuació per protegir els col·lectius de dones més
afectats per la violència i l’explotació de tota mena a través d’eliminar la partida
d’hores extraordinàries i equipament de la unitat UPO de la Guàrdia Urbana.
Tornar a obrir el casal de la Dona
Orgànica 04

Gestió dels recursos municipals i hisenda
municipal

Política de despesa 93

Administració financera i tributària

Programa 9330

Gestió del patrimoni

Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 92

Servei de caràcter general

Programa 9200

Administració general

Programa 9250

Atenció a la ciutadania

Dotar una partida per convertir el Casal de la Dona en un hotel d’entitats de dones,
amb reordenació dels espais per a l’ús de les pròpies entitats que s’hi acullin,
ampliació de la biblioteca i l’espai comunitari, i dels d’horaris en cap de setmana per a
l’ús ciutadà.
Dotar el Casal d’una finestreta única d’accés a recursos de tota índole per a dones a la
ciutat de Lleida i el territori.
Crear l’Oficina Antidiscriminació per garantir els drets del Col·lectius LGTBI i d’altres
Orgànica 04

Gestió dels recursos municipals i hisenda
municipal

Política de despesa 93

Administració financera i tributària

Programa 9330

Gestió del patrimoni

Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 92

Servei de caràcter general

Programa 9200

Administració general

Programa 9250

Atenció a la ciutadania

Apertura d’una oficina tècnica que doni suport, assessorament i seguiment als
lleidatans i lleidatanes víctimes d’actes de discriminació en l’accés a l’ocupació, el
lleure, els serveis, etc. per part de qualsevol particular, empresa o institució.
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Crear una campanya antirumors per lluitar contra la discriminació.

7. LLEI DE PROHIBICIÓ DE GRANS SUPERFÍCIES FORA CIUTATS (4/2016)
Apostem per una ciutat lligada al seu entorn d’acord amb un model de ciutat compacta
i mediterrània, on es faci una defensa decidida de les àrees de patrimoni natural i
cultural, i especialment vinculada a l’Horta com a espai agrari.
L’Horta de Lleida, cap al model Parc Agrari
Orgànica 03

Promoció i gestió habitat urbà

Política de despesa 41

Agricultura, ramaderia i pesca

Programa 410

Administració general d’agricultura,
ramaderia i pesca

Programa 412

Millores de les infraestructures
agropecuàries i dels sistemes productius

Dotar pressupostàriament un estudi per a l’elaboració del projecte de
desenvolupament de l’horta de Lleida com a parc agrari.
Dur a terme mesures i accions per la recuperació del cabal del riu Segre i la seva
qualitat mediambiental
Impulsar i donar suport financer i administratiu a la incorporació i trajectòria de les
dones en els diferents processos productius de l’horta
Foment de l’Horta de Lleida als Mercats Municipals
Orgànica 07

Promoció de la ciutat, comerç, turisme i
ocupació

Política de despesa 43

Comerç, turisme i petites i mitjanes
empreses

Programa 4300

Administració General del
comerç,
turisme i petites i mitjanes empreses
primària

Programa 4312

Mercats, abastaments i llotges

Programa 4330

Desenvolupament empresarial

Programa 4390

Altres actuacions sectorials

Dotar els mercats municipals d’espais per a la venda de productes ecològics i de
16

l’Horta de Lleida.
Incorporar productes de l’horta de Lleida als menjadors públics i concertats
Endegar una campanya per potenciar aquest origen i els mercats locals, amb especial
suport al productor ecològic.
Crear el Consell Regulador de la marca HORTA DE LLEIDA

8. LLEI D'EMERGÈNCIA HABITACIONAL, O CONTRA ELS DESNONAMENTS (24/2015)
9. LLEI D'IMPOSTOS ALS HABITATGES BUITS (4/2016)
Creació d’una xarxa d’habitatge social i habitatge jove
Orgànica 03

Promoció i gestió hàbitat urbà

Política de despesa 15

Habitatge i urbanisme

Programa 1500

Administració
urbanisme

Programa 1510

Urbanisme: planejament, gestió, execució
i disciplina urbanística

Programa 1521

Promoció i gestió
protecció pública

Programa 1522

Conservació i rehabilitació de l’edificació

Orgànica 05

General

d’habitatge

d’habitatge

i

de

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 23

Serveis socials i promoció social

Programa 2310

Assistència social primària

Dedicar una partida extraordinària a l'ampliació del parc municipal d'habitatges
socials, ja sigui per compra o adequació d’habitatges en desús (capítol 152 del ordre
HAP/419/2014).
Enxarxar aquest parc amb la resta de borses d’habitatges institucionals i informals,
especialment les borses d’habitatge jove com a col·lectiu amb especials dificultats en
l’accés.
Dotar una partida específica per a la xarxa d’habitatge jove i de suport als espais
juvenils autogestionats.
Dotar pressupostàriament un programa de subvenció a la rehabilitació d’habitatges
per aconseguir l’eficiència energètica, prioritzant els habitatges de famílies en pobresa
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energètica. En el cas d’habitatges que siguin de lloguer, la subvenció implicarà una
rebaixa del preu del lloguer en contracte.
Garantir l’accés a habitatge dels col·lectius amb risc d’exclusió social, sobretot les
dones amb fills a càrrec i les persones grans soles, amb independència en tots els
casos de la situació administrativa de la persona envers permisos de treball i
residència.

10. LLEI D'ACOLLIDA
Adequació del Cementiri Municipal a la realitat multicultural
Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 16

Benestar comunitari

Programa 1640

Cementiri i serveis funeraris

Adequar els espais del cementiri municipal per a possibilitar la pràctica de
l’enterrament, en condicions dignes, adaptat a les diferents comunitats religioses de
Lleida.

Ajuts a la regularització de permisos dels veïns i veïnes
Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 23

Serveis socials i promoció social

Programa 2310

Assistència social primària

Dotar una partida “Altres contractes de prestació de serveis” amb el Col·legi de
l’Advocacia per tal de garantir l’assessorament jurídic per accedir a la regularització i
seguiment de l’itinerari individual d’obtenció de papers que va lligada a la inserció
sociolaboral per part dels i les tècniques de la Paeria.

11. LLEI DE TRANSITORIETAT JURÍDICA I FUNDACIONAL DE LA REPÚBLICA
Creació del Memorial Democràtic Lleidatà
Orgànica 01

Govern

Política de despesa 91

Òrgans de govern

Programa 9120

Òrgans de govern
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Orgànica 03

Promoció i gestió habitat urbà

Política de despesa 93

Administració financera i tributària

Programa 9330

Gestió del patrimoni

Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 92

Serveis de caràcter general

Programa 9240

Participació ciutadana

Crear el Memorial Democràtic Lleidatà, com a instrument de planificació de diferents
actuacions de reparació a les víctimes del feixisme, reconeixement i responsabilitat
dels crims del franquisme, amb recull de vestigis de la guerra i la dictadura,
dignificació i contextualització d’espais de memòria, treball de recerca i arxivística
sobre la repressió, i dotació d’un procés participatiu per seleccionar nous noms de
carrers un cop enretirats els homenatjats del franquisme.
Dignificació del Turó de Gardeny, com a patrimoni de la Pau, eliminant la ruta de la
mili que exalta la cultura militarista i oblida la memòria republicana i de repressió als
espais del Turó, i eliminació dels símbols feixistes que encara queden.

Debat constituent per a la República Catalana
Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 92

Servei de caràcter general

Programa 9200

Administració general

Programa 9240

Participació ciutadana

Dotar de recursos un procés participatiu per barris a través dels CDR (Centres de
Defensa de la República) per fer participar la ciutadania del debat constituent cap a
una República catalana, que permeti recollir conclusions sobre model sanitari,
seguretat social, educació, agricultura, economia, treball, seguretat, etc.

LLUITA CONTRA L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 155
Dotació per un alberg municipal i públic a Lleida
Una ciutat amb persones dormint al carrer i subsistint dels contenidors de la brossa,
amb pobresa infantil, explotació laboral i situacions d’abandó de la gent gran sense
recursos és el reflex d’una societat que ha fracassat com a projecte col·lectiu. Apostem
per la transformació del model econòmic i social, posant fi a l’actual societat
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individualista on la provisió de recursos, habitatge i treball es converteix en una cursa
d’obstacles on els uns passen per sobre dels altres. Mentre no socialitzem l’accés als
recursos i redistribuïm la riquesa, les mesures de lluita contra la pobresa només seran
pegats sobre els efectes del problema, sense incidir en la causa.
Malgrat tot, en una Paeria actualment orientada a reproduir el mateix sistema, amb
dotacions milionàries a negocis privats, proposem introduir partides de despesa per
habitatge i alimentació dels col·lectius més desafavorits.

Orgànica 03

Promoció i gestió habitat urbà

Política de despesa 15

Habitatge i urbanisme

Programa 1510

Urbanisme: planejament, gestió, execució
i disciplina urbanística

Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 23

Serveis socials i promoció social

Programa 2310

Assistència social primària

Dotar el projecte executiu i les obres de construcció, o remodelació, d’un alberg per a
persones sense sostre a Lleida, que compti amb els i les professionals de serveis
socials de Paeria dels diferents àmbits disciplinaris, amb recursos públics per
menjador, espai comunitari, tallers d’inserció social, i suficients places per fer front a
les necessitats habitacionals de Lleida ciutat en les diferents estacions de l’any.
Dotació per a un alberg de temporers de la fruita
Orgànica 03

Promoció i gestió habitat urbà

Política de despesa 15

Habitatge i urbanisme

Programa 1510

Urbanisme: planejament, gestió, execució
i disciplina urbanística

Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 23

Serveis socials i promoció social

Programa 2310

Assistència social primària

Dotar el projecte executiu i les obres de construcció, o remodelació, d’un alberg per a
persones temporeres del sector agrícola que venen cada any a Lleida, que compti amb
els i les professionals de serveis socials de Paeria dels diferents àmbits disciplinaris,
amb recursos públics per menjador i suficients places per fer front a les necessitats
habitacionals de Lleida ciutat i els eu entorn durant la campanya de la fruita.
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Crear un Pla d’Ocupació activa i cooperativa
Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones

Política de despesa 24

Foment de l’ocupació

Programa 2410

Foment de l’ocupació

Augmentar, com a mínim en 250.000 € [DE: 05.2410.46701. Transferència Global
Lleida] la partida 41000. Transferència corrent IMO per tal de:
-

Generar noves ocupacions (recuperar els oficis).

-

Fomentar l’emprenedoria amb un model més social, just i respectant el
territori: Cooperativisme i autoorganització, amb ajuts, vivers, campanyes,
suport a les fórmules cooperatives i, especialment, les del tercer sector.

-

Tenir en compte l’existència de persones inocupables: cal ser conscients
d’aquesta realitat i treballar-la. Ja sigui per l’atur estructural del sistema
capitalista i també per la situació actual i la manca de formació i d’eines
personals.

-

Lluitar contra la precarietat: millora de les relacions laborals amb segells de
qualitat a les empreses. Foment de les bones pràctiques i també “penalització”
de les que no ho són.

-

Especial atenció a les persones de difícil ocupació: actualment són les persones
joves i les més grans o les que no tenen formació. La formació és l’eix clau per
la millora, però cal que sigui una formació real i adaptada a les necessitats.

-

Tenir present un clar biaix de gènere en totes les propostes del pla, atès que
les dones tenen les feines més precàries i mal remunerades.

-

Facilitar l’accés a la regularització de permisos de treball i residència a les
persones treballadores de procedències diverses que viuen i treballen a la
nostra ciutat.

-

Treballar la formació mínima, indispensable i continuada per a tota la població.
No hi hauria d’haver analfabetisme en llengües i TIC. Formació constant i
detecció de la població més analfabeta.

-

Formació en base a les necessitats del territori: analitzant la situació actual, a
partir dels espais que es tenen oberts a la gent i amb atenció a les persones. I
també de la situació futura, amb perspectiva.

-

Formació en qualitat: innovadora, de futur, amb projecció al territori. Segons
un pla de desenvolupament. Per avançar. Per millorar. Per no dependre del
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mercat. Per desenvolupar-se com a persones i com a territori.

Pla Local de lluita contra la segregació escolar
Des del municipi hem de donar resposta a les necessitats i demandes educacionals per
fomentar els processos de creixement com a persones lliures. De la mateixa manera
que la cultura és un element fonamental per a la vida col·lectiva i integradora de la
ciutat, l’educació cultural, la creació i la difusió cultural són fonts de riquesa de present
i de futur.
Orgànica 06

Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 32

Educació

Programa 3200

Administració general d’educació

Programa 3230

Funcionament de centres docents
d’ensenyament infantil, primària i
educació especial

Programa 3260

Serveis complementaria d’educació

Programa 3270

Foment de la convivència ciutadana

Dotar econòmicament una partida pel Pla Local de Lluita Contra la Segregació Escolar,
amb implicació de tots els agents, formals i informals, de la comunitat educativa,
treballant de forma coordinada amb el Departament d’Ensenyament i els serveis
socials. Incloure les següents actuacions:
-

Planificació coordinada amb la comunitat educativa i institucions. Millora de
l’Oficina Municipal d’Escolarització.

-

Augment d’inversió municipal en escoles bressol i ludoteques, augmentar la
dotació en beques menjador.

-

Augment de la dotació econòmica al Pla d’Educació a l’Abast.

-

Ampliar el Pla Entorn als barris de Cappont, Balàfia, Secà, Magraners, Bordeta i
Mariola i dotar-lo econòmicament de forma funcional.

-

Dotar econòmicament i de continguts el Pla Comunitari adreçat a 3r i 4t ESO de
Lleida.

-

Creació Programa antirumors adreçat a tota la comunitat educativa
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Pla d’accés universal a la cultura
Orgànica 06

Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 33

Cultura

Programa 3200

Administració general de cultura

Programa 3340

Promoció cultural

Augment general de fins a un 5% del total del pressupost municipal per aquest 2017
Això ha de permetre apropar la cultura als sectors socials menys afavorits i els joves,
obrir els equipaments culturals municipals, signar convenis, promoure iniciatives
culturals als barris, actuar sobre els preus, establir una fila zero per a col·lectius
desafavorits i afavorir la creació local.
El Consell Municipal de la Cultura ha de vetllar per aconseguir aquests objectius.

Creació de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Lleida
Orgànica 06

Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 33

Cultura

Programa 3321

Biblioteques públiques

Dotar pressupostàriament el pla Municipal de Biblioteques de Lleida per tal d’iniciar
progressivament la creació d’una Xarxa Municipal de Biblioteques.
Dotar pressupostàriament la Biblioteca de Pardinyes per tal de garantir que pugui
oferir el màxim de serveis inherents a una biblioteca, adeqüi els horaris i se la doti
amb el personal necessari amb la titulació corresponent.
Creació de nous vivers d’artistes creatius
Orgànica 04

Gestió dels recursos municipals i hisenda
municipal

Política de despesa 93

Administració financera i tributària

Programa 9330

Gestió del patrimoni

Orgànica 06

Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 33

Cultura

Programa 3300

Administració general de cultura

Programa 3330

Equipaments culturals i museus
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Recuperar el projecte de la Casa dels Artistes, endegant noves campanyes de difusió i
comunicació, abaratint els costos de lloguer dels diferents espais i endegant una
campanya d’ajuts als creadors per tal de crear un viver d’artistes creatius en totes les
disciplines.
Retornar la Galeria Espai Cavallers a mans públiques com a nou espai expositiu de la
ciutat.

Pla de suport a les arts escèniques
Orgànica 04

Gestió dels recursos municipals i hisenda
municipal

Política de despesa 93

Administració financera i tributària

Programa 9330

Gestió del patrimoni

Orgànica 06

Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 33

Cultura

Programa 3342

Promoció cultural. Arts escèniques

Retornar l’equipament de la Llotja a una gestió 100% pública.
Atorgar una partida pressupostària adequada a la capacitat de la ciutat i al projecte
escènic municipal: Teatre de l’Escorxador, Espai Julieta Agustí, Teatre de la Llotja i el
carrer com a espai escènic.
Invertir en material tècnic per a l’Espai Julieta Agustí i el Teatre de l’Escorxador.
Revisar i reformular el projecte del Polvorí de Gardeny.
Pla de suport a la literatura
Orgànica 06

Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 33

Cultura

Programa 3341

Promoció literària

Creació de nous premis literaris enfocats a la promoció dels creadors i creadores
joves.
Creació de beques per ajudar de forma significativa a la producció literària de l’artista.
Recuperació de festivals literaris com ara el Destí Poesia per a fer-los festivals que
tinguin repercussió real en la vida cultural de la ciutat.
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Pla de suport a la creació audiovisual
Orgànica 06

Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 33

Cultura

Programa 3300

Administració general de cultura

Programa 3340

Promoció cultural

Programa 3330

Equipaments culturals i museus

Augmentar l’aportació municipal a la Mostra Som Cinema.
Augmentar el pressupost de la mostra Animac.
Reformular pressupostàriament el Premi Lleida Visual Arts segons uns criteris tècnics.
Revisar pressupostàriament els usos del Màgical després del conveni amb el Col·legi
de directors de Catalunya i la transformació de l’equipament en el Centre de Cinema
Experimental de Catalunya.
Pla de suport a les arts plàstiques
Orgànica 04

Gestió dels recursos municipals i hisenda
municipal

Política de despesa 93

Administració financera i tributària

Programa 9330

Gestió del patrimoni

Orgànica 06

Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 33

Cultura

Programa 3330

Equipaments culturals i museus

Programa 3340

Promoció cultural

Dotar pressupostàriament nous programes per tal de portar les arts plàstiques a
l’espai públic com a eina de reflexió conjunta.
Dotar pressupostàriament el trasllat del personal de l’edifici de l’Audiència i l’inici de
les obres del nou Museu d’Art Jaume Morera.
Pla de suport a la música
Orgànica 04
Política de despesa 93

Gestió dels recursos municipals i hisenda
municipal
Administració financera i tributària
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Programa 9330
Orgànica 06

Gestió del patrimoni
Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 33

Cultura

Programa 3330

Equipaments culturals i museus

Programa 3343

Promoció cultural. Arts musicals

Programa 3370

Instal·lacions d’ocupació del temps lliure

Convertir el Xalet dels Camps Elisis en un nou espai de programació musical i espai de
lleure familiar, prèvia consulta ciutadana al veïnat sobre els usos.
Augmentar el pressupost de a l’Auditori Municipal Enric Granados.
Dotar un programa d’impuls a activitats musicals de petit format que complementin
l’oferta de la ciutat.
Dotar de pressupost la Jove Orquestra de Ponent (avantsala de l’Orquestra Julià
Carbonell).
Pla de suport al patrimoni
Orgànica 04

Gestió dels recursos municipals i hisenda
municipal

Política de despesa 93

Administració financera i tributària

Programa 9330

Gestió del patrimoni

Orgànica 06

Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 33

Cultura

Programa 3322

Arxius

Programa 3360

Protecció i gestió del patrimoni històric i
artístic

Dotar econòmicament el projecte del nou Arxiu Municipal
Dotar de pressupost les actuacions patrimonials que es derivin den les propostes del
Consell Municipal del Patrimoni (Pla de recuperació del patrimoni abandonat o
infrautilitzat).
Realitzar un inventari dels bens patrimonials arquitectònics, industrials, etnològics,
històrics i culturals de l’Horta de Lleida
Pla de foment sobre la rehabilitació de construccions singulars i històriques de l’Horta
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de Lleida

Creació d’una nova Comissió de Festes que impulsi unes festes majors populars i
participatives
Orgànica 06

Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 33

Cultura

Programa 3300

Administració general de cultura

Programa 3380

Festes populars i festejos

Creació i impuls de la Comissió de festes de Lleida, com a espai de participació
d’entitats culturals i veïnals per unes festes majors més transparents, participades i
plurals.
Augmentar el suport econòmic a iniciatives juvenils i veïnals que treballin per unes
festes majors més participatives i plurals.

Projecte d’ampliació perquè el carril bici connecti els diferents barris del municipi
Orgànica 03

Promoció i gestió habitat urbà

Política de despesa 13

Seguretat i mobilitat ciutadana

Programa 1320

Seguretat i ordre públic

Ampliació del carril bici per a que hi hagi connectivitat entre barris dins el Pla de
Mobilitat que ha de prioritzar al vianant i al ciclista.
Instal·lació de guarda bicicletes davant de tots els equipaments públics i punts
estratègics de la ciutat.

Pla d’urbanisme social per al Centre Històric
Orgànica 03

Promoció i gestió habitat urbà

Política de despesa 17

Mediambient

Programa 1700

Administració general del medi ambient

Programa 1710

Parcs i jardins

Orgànica 05

Polítiques de drets a les persones
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Política de despesa 92

Servei de caràcter general

Programa 9240

Participació ciutadana

Ampliar l’espai lúdic infantil al Centre Històric, amb sanejament de solars i decisions
compartides amb el veïnat pel que fa a l’ús temporal de solars buits i d’espais
municipals en desús.
Reutilització de la caseta de fusta del carrer Cavallers per a ús social dels veïns i veïnes
a partir d’un procés de participació sobre els seus usos.
Dignificar les piscines municipals
Orgànica 06

Creativitat, cultura, educació i esports

Política de despesa 34

Esports

Programa 3400

Administració general d’esports

Programa 3420

Instal·lacions esportives

Rehabilitar les instal·lacions de les piscines municipals i ampliar l’horari de tancament,
d’inici i final de temporada.
Campanya pel reciclatge i la separació dels residus domèstics
Orgànica 12

Medi ambient

Política de despesa 16

Benestar comunitari

Programa 1621

Recollida de residus

Programa 1622

Gestió de residus sòlids urbans

Programa 1623

Tractament de residus

Endegar una campanya de llarga durada per a la sensibilització ciutadana sobre el
reciclatge i la separació dels residus domèstics.
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