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INTRODUCCIÓ 
 
 
En el Partit Popular, la concurrència a la cita electoral el pròxim 27 de maig, 

representa un futur pacte amb els ciutadans. El compliment dels compromisos 

és per a les dones i homes del Partit Popular un senyal d’identitat, i el valor de 

la paraula presideix la nostra actuació política, la nostra forma d’entendre la 

política. Totes les nostres propostes estan inspirades en aquest principi i en 

una decidida confiança en la llibertat i la solidaritat com fonaments de 

convivència i progrés. El nostre programa per a Lleida és un programa obert i 

participatiu. El processos d’elaboració del nostre programa electoral es recolza 

en el diàleg amb els lleidatans a través de múltiples contactes que es concreten 

en nombroses propostes que enriqueixen el document final. 

Per aquest motiu, és el programa que volen els lleidatans, el que millor respon 

a les seves necessitats i expectatives perquè està fet al seu dictat. El nostre 

programa, és un programa innovador, ambiciós, pegat a la realitat dels 

lleidatans, escrit per a ser complert des de la primera a l’última línia. El 

protagonista d’aquest programa ets tu, perquè Lleida ets tu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 PROGRAMA MUNICIPALS 2007  
 
 
 

3 

SEGURETAT 
 
La llibertat dels ciutadans, valor essencial en el qual se sustenta la nostra 

democràcia, necessita unes mesures de seguretat que la garanteixi. Des del 

Partit Popular fomentarem els tres pilars en els quals s’assenta l’eficàcia de la 

seguretat:  

- Mesures legislatives 

- Mesures operatives 

- Augment del nombre d’efectius 

 

Des de la Paeria el Partit Popular aplicarà les següents mesures 

 
• Reforçar la presència policial al carrer. 

 
• Seguretat,  Barris, Comerç, Turisme 

 
• Augmentar el nombre de membres de la Guàrdia Urbana  
 
• Descentralització de la Caserna de la Guàrdia Urbana: Barris Nord i Marge 

esquerre del riu Segre 
 

• Potenciar la junta de seguretat 
 

• Eradicar la venda il·legal 
 

• Accions contra la drogodependència 
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CIRCULACIÓ 
 

 

Els problemes derivats de la circulació representen avui en dia a la nostra ciutat 

una de les principals queixes dels lleidatans.  

Per aquest motiu, el Partit Popular adoptarà les següents mesures: 

 

• Videovigilància per evitar les dobles files 

• Política de tarifes integrades (autobusos, ferrocarril, bus urbà) 

• Pàrkings dissuasoris a les entrades de la ciutat. 

• Pla de Pàrkings soterranis 

• Pla Municipal de circulació per evitar punts negres. (entre altres mesures, 

prioritzarem la ubicació de càmeres de vídeo en el semàfors) 
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BENESTAR SOCIAL 
 
 

Família 
 

• Regidoria de la Família 

• Foment de guarderies laborals 

• Reserva del 20% de l'Habitatge de protecció oficial a famílies nombroses 

• Promourem la construcció d’habitatges de protecció oficial de superfície 

superior a 90m2 fins a 130m2 per atendre la demanda de famílies 

nombroses 

 
 

Gent Gran 

• Augmentar el 10% el nombre de places en residències i centres de dia 

• Regulació de la teleassistència 

• El jubilats que no puguin gaudir del 100% de la bonificació de la targeta bus, 

que “en puguin gaudir del 50%” 

• Ampliar el servei de menjador a més llars de jubilats 

• Institucionalitzar la figura del defensor de la Gent Gran 

 

Dona 

• Conciliació vida laboral i familiar. Creació de centres de respiro 

• Incorporació plena de la dona al mercat laboral 

• Bonificació IAE per empreses que contractin dones de més de 45 anys 

 

 



                                 PROGRAMA MUNICIPALS 2007  
 
 
 

6 

Immigració 
El fenomen de la immigració en la nostra ciutat es tradueix en unes xifres 

concloents: més del 20% de les persones empadronades són immigrants. 

L'acollida d’aquest col·lectiu representa un enriquiment per a la nostra societat, 

però això no significa que no hàgim d’actuar amb mesures que facilitin la 

convivència entre ciutadans que procedeixen d’una diversitat de països, 

creences i costums, i que cal canalitzar dintre del marc d’una convivència 

inspirada i regulada en les nostres lleis, sota el principi de la igualtat de tots 

davant aquestes mateixes lleis. Igualtat en drets, però també en obligacions.  

El Partit Popular, des de la Paeria, aplicarà una política que: 

• Racionalitzi i eviti un ús abusiu del dret de empadronament. 

• Racionalitzi i eviti un ús abusiu de la tramitació del dret a reagrupament 

familiar. 

• Coordini els seus programes socials amb la generalitat i amb la 

Administració General de l’Estat. 

• Mesquita  

• Integració immigrant legal: Drets i obligacions 

 

Discapacitats 

• Augment del 3% al 5% de les places de discapacitats a l’administració local 

• Eliminació de les barreres arquitectòniques per a tothom 

• Incrementarem el suport humà i material a les escoles per tal de garantir la 

integració dels infants a l’escola ordinària i a les escoles d’educació 

especial, tant a l’etapa obligatòria com a la post-obligatòria. 
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ESPORT i JOVENTUT 
 

Esport 

• Les Basses. Parc lúdic familiar i àrea esportiva, recuperació del càmping 

• Pista finlandesa mitjana Camí Granyena 

• Participació pràctica esportiva 

• Promoció d’actes esportius 

• Intensificarem les mesures per facilitar la pràctica esportiva de les persones 

discapacitades, eliminant les barreres físiques en les instal·lacions i 

incentivant els programes esportius destinats a aquest sector de la població  

 

Joventut 

• Potenciar el mercat de pisos de lloguer i construir habitatges per als joves. 

• Creació de guies d’habitatge. 

• Garantir la reserva del 30% en les promocions d’habitatge protegit per als 

joves. 

• Campanyes de conscienciació sobre el risc del món de la droga. 

• Major presència policial a les zones d’oci. 

• Gratuïtat de la vacuna antineumocòcica per a les parelles joves. 

• Col·laboració amb associacions per a buscar fórmules de voluntariat. 

• Pla de seguiment escolar per prevenir possibles casos de bullyng. 

• Reforçar les figures de l’integrador social, de l’educador social, i del 

psicopedagog com a tècnics del nostre ajuntament. 

• Potenciar la borsa de treball municipal per als joves. 
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ECONOMIA 
La política econòmica que el Partit Popular aplicarà des de la Paeria està 

cimentada en quatre eixos bàsics: 

- Reducció de la càrrega fiscal 

- Transparència en la gestió pública; eficàcia i eficiència 

- Manteniment del dèficit zero, principal mesura per a garantir l’execució 

de les grans obres de la nostra ciutat 

- Eficàcia en la gestió dels serveis públics 

IBI 

• Bonificació de l’IBI per obres al carrer, proporcional al temps de l’obra 

• Bonificació del 5% de la quota de l’IBI. Sistema especial de pagament 

• Sistemes d’aprofitament de l’energia solar, bonificació del 25% de l’IBI, tres 

anys següents a la instal·lació. 

 

Circulació 

• Bonificació segons el tipus de carburant 

 

IAE 

• Bonificació 50%, 5 anys començament de l’activitat 

• Bonificació per a cooperatives 

 

ICIO 

• Bonificació 95% aprofitament tècnic o elèctric d’energia solar per a consum. 

• Habitatges de protecció pública: 40% de les obres 
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Regidoria de Promoció de la Ciutat 
Instrument eficaç per a donar a conèixer la nostra ciutat als fòrums i mercats 

nacionals i internacionals 

 

Comerç 

• Potenciarem la instal·lació del comerç en trama urbana, evitant la seva 

implantació en zones perifèriques. La fiscalitat ha d’ajudar a la millora de la 

competitivitat empresarial i a la competitivitat del comerç situat en trama 

urbana. 

• Impulsarem un Pla de xoc per impedir la venda ambulant il·legal 
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CULTURA 
 
 
La cultura no és un patrimoni oficial ni ha de ser utilitzat com a propaganda 

política, ja que és un patrimoni de tots els ciutadans. 

Com a principi general el Partit Popular proposa una cultura oberta i integrada 

 

• Els projectes de cultura han de respondre a la pluralitat de la societat i els 

programes han de propiciar la cohesió social. S’ha de trobar l’equilibri entre 

tradició i innovació 

• Eliminar l’Institut Municipal d’Acció Cultural, creant a la seva vegada una 

regidoria de cultura i recuperar el Consell Municipal de la Cultura. 

• Pla de conservació de les escultures de la ciutat 

• Conservació i catalogació dels edificis històrics. 

• Ampliació del nombre de places al conservatori municipal 

• Exportar l’activitat dels artistes lleidatans per a que siguin coneguts i 

reconeguts a la resta de contrades 

• Beques amb dotació suficient per a nous creadors 

• Increment de la dotació de la Medalla Morera que reconeix tota una 

trajectòria artística 

• Museu de la fruita 
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Seu Vella 
 
• Adequar tota la zona de Camp de Mart del Turó de la Seu Vella 

• Consolidar la muralla 

• Finalitzar l’adequació de la Suda per al públic com a Museu 

• Treballar conjuntament amb la Generalitat i l’Estat per aconseguir que la 

Seu sigui Patrimoni Mundial. 

• Adequar la zona del Baluard de Louvigny (antiga caserna de cavalleria) 
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URBANISME 
 
Els eixos bàsics del programa d’urbanisme que el Partit Popular ha elaborat per 

aplicar-lo des de la Paeria són: 

 

- Zones verdes i creixement 

- Infrastructures i comunicacions i zones de vianants 

- Regidoria de l’ Habitatge 

- Manteniment i Millores  

 

Zones verdes i creixement 

• Vetllarem per la correcta unió dels barris de Lleida 

• Entenem l’Horta com un patrimoni identitari de Lleida 

• Preservarem l’Horta, “anella verda” i l’encaixarem dins el creixement 

sostenible urbà de Lleida. 

• Integrarem l’Horta amb actuacions curoses  i defensarem sempre el millor 

traçat de la variant sud, respectuós amb ella i la qualitat medioambiental. 

• Entenem el Turó de Gardeny com un diamant en brut 

• Farem del Turó de Gardeny un gran parc natural on es barregi el verd, 

l’aigua i el lleure amb l’oferta cultural i tecnològica al voltant del seu 

monument:  el Castell dels Templers. 

• Impulsarem el Foro de Gardeny com a Consell consultiu per decidir  els 

possibles futurs usos del Foro en funció de les necessitats de Lleida 
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• Promourem l’Aula d’exposició permanent dels projectes més emblemàtics 

que es fan a la ciutat de Lleida, amb caràcter pedagògic, punt de debat, 

referència i explicació del creixement d’una Lleida viva que creix. 

• Creiem en la Seu Vella com a Patrimoni de la Humanitat 

.     Millorarem els accessos al Turó de la Seu Vella. 

• Vetllarem per evitar la degradació del entorn urbanitzat del Turó, i del mur 

de contenció. 

• Aproparem el riu Segre als lleidatans. Farem vida al Riu Segre. 

• Refarem tota la barana del mur de contenció del riu Segre des de l’Avinguda 

Segre a Alcalde Areny. 

• Farem micropasseres per creuar el riu i ajuntar els dos marges 

• Arranjarem tot el mur de contenció, en farem un front verd i dignificarem el 

que es veritable sòcol de la ciutat. 

• Farem del mur de contenció no una barrera sinó la plataforma d’accés del 

riu a la ciutat amb accessos puntuals en tot el seu traçat 

• Les Basses: parc lúdic familiar i zona esportiva. Recuperar el càmping. 

• La Mitjana: Potenciar la seva oferta 

• La Caparrella: integrar-la a la ciutat 

• Caserna Guàrdia Urbana 
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Infrastructures, comunicacions i zones de vianants 

• Aplicarem una política de programació de les obres executant en el subsòl 

(xarxes de subministrament d’aigua, clavegueram, llum, cable, gas etc) de 

manera que es reduexín al mínim les molèsties als veïns. 

• Millorarem la freqüència dels autobusos i refarem traçats, optimitzarem el 

temps, farem la veritable “Ave Urbana” 

• Arranjarem el carril bici existent 

• Actuarem a l’Eix Comercial 

• Revitalitzarem el Casc Antic amb la dignitat que es mereix la història del 

barri. 

• Activarem les places St. Francesc i St. Joan 

• Farem la plaça de l’Auditori 

• Farem l’eix comercial no més llarg sinó el de més qualitat. 

• Activarem la construcció de l’Avinguda de Pinyana 

• Ampliarem voreres, suprimirem zona blava i guanyarem places com la plaça 

Europa i la del Treball. 

• Establirem en clau de futur la futura peatonalització al voltant del Turó de la 

Seu, establint  l’anella viària. Sant Martí, Clavé, Rambla Ferran, Av. Madrid 

etc. 

• Activarem el Pla Especial de l’Estació  

• Prioritzarem la construcció de la nova estació d’autobusos al voltant de 

RENFE 
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• Prioritzarem l’accés a l’aeroport d’Alguaire des de l’Estació davant les 

administracions competents. 

• Defensarem l’aeròdrom d’Alfés com a serveis i esportius. 

 

Regidoria de l’Habitatge 

• Fusionarem l’EMU i la OLH 

• Crearem la regidoria de l’habitatge 

• Afavorirem l’accés a l’habitatge a la gent jove i a les persones amb rendes 

més baixes. 

• Treballarem activament en l’elaboració del nou PGL 

• Ajuts i orientació per l’habitatge per a  discapacitats o persones amb 

minusvalies 

• Promoció d’habitatges per al col·lectiu de discapacitats 

• Controls i arranjament de tots els edificis catalogats. 

• Posarem en el mercat el suficient sòl urbanitzat al menor cost possible amb 

l’objectiu de facilitar la construcció d’habitatges que absorbeixi la demanda 

existent. 

• Potenciarem habitatge al preu concertat  

• Promourem la construcció de 3000 habitatges socials 

• Desenvoluparem la Borsa d’Habitatge de Lloguer, i promourem la 

construcció d’habitatges de lloguer amb opció de compra. Els lloguers seran 

de 20 anys. 
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MEDI AMBIENT 

 

El Partit Popular ha fet de la defensa i protecció del Medi Ambient una dels 

seves senyals d’identitat. La idea tradicional que solament les forces polítiques 

d’esquerres són la referència en la defensa i protecció del Medi Ambient s’ha 

vist superada per la realitat mateixa dels fets a Catalunya on el nostre partit ha 

impulsat les principals lleis en aquest àmbit. Amb aquesta premissa, el Partit 

Popular fomentarà des de la Paeria, les següents actuacions: 

 

• Realitzarem una auditoria ambiental que ens serveixi d’eina per a conèixer 

l’estat mediambiental en el seu conjunt i poder potenciar les àrees que més 

necessitin una atenció especial. 

• Contenidors d’escombraries en el subsòl, i soterrament de cables elèctrics. 

• Ordenança de gestió i us eficient de l’aigua. 

• Ordenança general de protecció del medi ambient 

• Ordenança de normes relatives a l’ús i protecció de zones verdes i arborat 

urbà. 

• Ordenança de protecció del medi ambient atmosfèric. 

• Pla de reducció de velocitat, i de volum de trànsit, per  aconseguir uns 

nivells mitjans d’exposició inferiors a 55 decibels durant el dia i 45 a la nit. 
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EDUCACIÓ 

   

• Plans especials d’atenció a la disciplina i a l’educació en valors, educació 

vial i educació sexual. 

• Vetllar per l’escolarització diària dels alumnes, evitar l’absentisme escolar 

controlat pel guàrdia de barri. 

• Més control de la circulació per part de la guàrdia urbana, a les entrades i 

sortides dels col·legis. 

• Concurs públic obert a totes les escoles bressol de Lleida per a adjudicar 

les places concertades amb l’ajuntament. 

• Implementació del xec escolar com a forma de pagament i com a mitjà per a 

garantir la lliure elecció del centre. 

• Cedirem sòl públic per construir noves escoles 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

Reglamentarem a través del ROM la intervenció de les entitats i associacions 

ciutadanes, inscrites en el Registre Municipal d’entitats i associacions, en els 

punts de l’ordre del dia del Ple Municipal que els afectin (amb possibilitat 

d’intervenir), amb els requisits i condicions que es fixin (limitar nombre 

d’intervencions, duració, etc) o una vegada finalitzats tots els punts de l’ordre 

de dia de la sessió. 

 

 

 

 


