


84 compromisos amb Lleida
 
 
El futur de Lleida és literalment a les teves mans. Sí, per això et convido a seguir llegint 
aquest fulletó. Conté 84 iniciatives essencials que vull compartir amb tu. Un conjunt de 
propostes transversals que com a alcalde de Lleida duré a terme amb responsabilitat 
per fer de la nostra ciutat una capital de primera. Compromisos clars i concisos amb un 
objectiu primordial: garantir un millor funcionament de la Paeria i fer de Lleida una ciutat 
d’oportunitats per a tothom.   

Lleida mereix una administració pròxima i eficient, amb un Ajuntament que generi ocupació 
i un projecte de ciutat que millori la qualitat de vida de tothom. Lleida mereix més en 
aspectes tan bàsics com la seguretat, el transport públic, la neteja o el manteniment dels 
carrers. Perquè ens estimem Lleida i ens sentim orgullosos de la nostra ciutat. 

El futur de Lleida és a les teves mans. El teu vot compta. Perquè el millor de Lleida ets tu. 

Toni Postius



Una Paeria al servei dels ciutadans 

Una administració eficient i pròxima

1. Facilitarem les gestions amb  l'administració creant la finestra única de tramitació de 
qualsevol petició i expedient. 

2. Impulsarem l'Oficina Virtual al servei del ciutadà per poder fer totes les gestions i 
seguiments en temps real. L'aplicació que es crearà permetrà saber els terminis de 
resolució i avisarà de les dates límit.

3. Promourem la finestreta administrativa als diversos barris de la ciutat per descentralitzar 
la prestació dels serveis socials. Els ciutadans podran resoldre les seves incidències 
de forma habitual i tindran a disposició l'oficina del regidor de barri. 



 
Una gestió transparent i participativa

4. Facilitarem la fiscalització dels comptes públics mitjançant una auditoria ciutadana.  
Anualment tots els ciutadans, majors de 18 anys, que s'inscriguin en el programa 
Passem Comptes, per sorteig i en nombre de 20, revisaran les despeses municipals.

5. Crearem una plataforma web que reculli tota la informació relativa a l'Ajuntament. 

6. Impulsarem l'elaboració de pressupostos participatius i d’un sistema de consultes 
ciutadanes per als temes estratègics de ciutat. Els ciutadans decidiran a què es destina 
la partida de millores anuals al seu barri.

7. Impulsarem l'Audiència Pública com una forma de participació directa de la ciutadania 
sobre temes rellevants de la ciutat.



8. Assegurarem la qualitat del servei en les concessionàries i recuperarem la gestió 
en aquelles activitats que no milloren el servei públic, per exemple, en el cas de la 
il·luminació de la ciutat. 

 
Uns càrrecs públics responsables que passen comptes

9. Limitarem el mandat de l'alcalde a un màxim de 8 anys.

10. Passarem comptes anuals de la tasca realitzada per cada regidor. Públicament, 
explicarem la gestió realitzada per cada departament tant en termes d'activitat com 
de despesa pública.

11. Ajustarem les retribucions de l'alcalde i dels regidors al nivell salarial del país.

 



Uns treballadors públics motivats

12. Dignificarem la figura del funcionari afavorint-ne la formació i la seva mobilitat així com 
la carrera professional.

 
Una Paeria sanejada i amb impostos a la baixa

13. Assegurarem que totes les inversions previstes tenen un pla financer associat viable 
i responsable. 

14. Abaixarem l'IBI gràcies a una revisió cadastral del terme de Lleida. Ampliarem 
la reducció de l'IBI als ciutadans que només tenen ingressos per sota del salari 
mínim interprofessional. Mantindrem l'avantatge fiscal a les famílies nombroses i 
monoparentals.



15. Congelarem i abaixarem les taxes i els preus públics municipals. Volem que Lleida 
deixi d'encapçalar el rànquing estatal en els principals impostos municipals i que 
aquests s'ajustin al servei. 

16. Impulsarem la tarifa plana per facilitar que les famílies afrontin les obligacions amb 
l'administració de forma planificada. 

17. Garantirem l'aprovació de les factures en un termini mitjà de 30 dies des del seu 
registre a l'Ajuntament i garantirem que el cobrament sigui com a màxim a 60 dies, 
amb voluntat d’anar reduint aquest termini. 



Lleida, una ciutat d’oportunitats

Generar ocupació, la prioritat

18. Crearem una pàgina web que centralitzi les diverses borses de treball relatives a la 
ciutat per unificar-les i facilitar als interessats l'accés a les ofertes. 

19. Farem un seguiment individualitzat de les persones que es troben en situació d'atur 
per tal de proporcionar-los, mitjançant la nova figura del facilitador laboral, les eines 
necessàries per trobar feina.

20. Implementarem un programa de suport específic per als aturats de més de 40 anys i 
per als joves que afavoreixi la seva incorporació laboral plena.



21. Crearem el projecte Jove Connectat amb els joves europeus per facilitar els intercanvis 
dels lleidatans amb altres joves mitjançant convenis amb ciutats europees, que facilitin 
la interrelació, el coneixement i l'afinitat per tirar endavant projectes de futur i la millora 
en el coneixement d'altres llengües.

Persiana amunt per al comerç

22. Impulsarem un nou model comercial atenent les necessitats de cada barri tot equilibrant 
les demandes de grans superfícies amb la valorització del comerç de proximitat. 

23. Implementarem un pla d'ajuts econòmics al comerç per modernitzar la seva estructura 
productiva i la rehabilitació i millora dels locals.

24. Crearem  l'aplicació mòbil LleidaShopping en què es podrà trobar tota la informació 
comercial de la ciutat facilitant la fidelització dels seus usuaris. La Paeria n'assumiria 
la inversió i el manteniment i la seva promoció.



25. Crearem la targeta de resident comercial per a la zona blava per estacionar en igualtat 
de condicions que els residents especialment en aquelles àrees amb més rotació 
durant la jornada laboral. 

26. Crearem el programa Aparadors actius per tal que aquells locals comercials tancats  
puguin ser utilitzats com a aparadors d'altres comerços a canvi que el propietari tingui 
sufragats els impostos i despeses de subministraments bàsics.

 
Compromís amb l'empresa i els emprenedors  

27. Establirem un escalat de les taxes i impostos municipals que paguen les empreses, 
en consonància als serveis prestats.

28. Impulsarem un servei d'acompanyament financer per assegurar la creació de noves 
empreses i  per donar suport a l'emprenedor. 



29. La Paeria t'avala i et finança el teu negoci innovador. Per a aquells projectes empresarials 
innovadors de caràcter comercial, que aportin valor afegit a la ciutat,  proposarem que 
la Paeria en pugui avalar el seu desenvolupament mitjançant convenis amb les entitats 
financeres. 

 
Innovació i tradició empresarial

30. Vetllarem per la millora del sector agrari potenciant els productes de proximitat i el seu 
accés al mercat, incentivant la marca Lleida com a producte del territori, de qualitat i 
sostenible. 

31. Concertarem amb les altres administracions locals i agràries la creació del Centre de 
Regadius de la Mediterrània per impulsar l'agroindústria. 



32. Dignificarem els polígons assegurant els serveis bàsics per al desenvolupament 
empresarial com l'aigua potable, el sanejament, l'energia o les telecomunicacions.

33. Definirem i executarem  un Pla de Polígons concertat amb el sector que permeti oferir 
nous espais per a la captació de petites, mitjanes i grans empreses.

 
Instal·lacions i urbanisme: la gestió estratègica 

34. Crearem un pla de barris per al manteniment de les diverses zones de la ciutat. 

35. Treballarem perquè la Generalitat aixequi la reserva de sòl de la Variant Sud i s'aprofiti 
el traçat de l'autopista com a vial alternatiu i gratuït. Reclamarem les connexions 
històriques pendents com l'autovia a Tarragona, o l'autovia a la Vall d'Aran. 

 



Impuls d’un turisme productiu

36. Lleida pot ser una ciutat atractiva per al sector turístic gràcies a la dignificació de tots 
els seus elements. Treballar conjuntament amb els actors implicats per treure tot el 
potencial de la ciutat és una de les bases per fer de Lleida una ciutat de renom. 

37. Impulsarem la marca Lleida per donar-nos a conèixer al món. 

38. Involucrarem el sector hoteler, de la restauració, del productor de proximitat i dels 
gremis agroalimentaris per fer extensiva una oferta conjunta que doni a conèixer la 
nostra identitat i l'excel·lència de la nostra oferta.  

39. Millorarem l'estètica, la identificació i la promoció de tots els monuments històrics i 
emblemàtics de Lleida així com la senyalització de les entrades de la ciutat per fer-les 
més entenedores i atractives als visitants. 



40. Estudiarem el possible Canal de Piragüisme com a pol de nova activitat esportiva i 
generadora de turisme esportiu.



CONTRACTE AMB  
LA CIUTADANIA 



Jo, Toni Postius Terrado, nascut l'11 d’agost del 1984, que concorro a les eleccions municipals del 
24 de maig com a candidat a alcalde, em comprometo a dur a terme en quatre anys els següents 
acords:

1) Publicarem els sous i les dietes del Paer en cap i dels regidors de l’Ajuntament. Reduirem 
les retribucions de tots els càrrecs electes.

2) Farem públiques totes les factures, els contractes i els expedients de contractació de 
la Paeria.

3) Impulsarem l’elaboració de pressupostos participatius en què els veïns decideixin les 
inversions als seus barris. Crearem un sistema de consultes ciutadanes per als projectes 
estratègics de la ciutat.

4) Reduirem la pressió fiscal sol·licitant una revisió cadastral que permeti abaixar l’Impost 
de Béns Immobles (IBI). Adaptarem també les taxes públiques.

5) Crearem nous programes d’ocupació per a joves i majors de 40 anys. La creació de 
nous llocs de treball serà la nostra prioritat.



6) Millorarem, en coordinació amb els ciutadans, la xarxa pública d’autobusos incloent 
més parades, i més freqüència dels transports.

7) Crearem la brigada de neteja i manteniment immediat per tal de mantenir una ciutat 
més neta i en condicions.

8) Recuperarem la figura del guàrdia urbà de barri per atendre les problemàtiques de barri 
fent una política preventiva en lloc de reactiva.

9) Incrementarem la dotació pressupostària per donar suport a les entitats que realitzen 
una funció essencial per a la ciutat.

10) Instaurarem la finestreta administrativa per poder realitzar les gestions amb l’Ajuntament 
des del mateix barri.

Em comprometo a complir un mínim de 8 d’aquests 10 compromisos en els pròxims quatre anys, 
en cas contrari, no em tornaré a presentar a les següents eleccions per respecte als ciutadans.

Atentament, Toni Postius 



Suport al dinamisme social
 
Una acció social decidida i participativa 

41. Farem públics els criteris d'accés als ajuts socials. Es publicaran els resultats de les 
convocatòries i es farà un seguiment del compliment dels requisits de les condicions 
per a l'adjudicació dels ajuts.

42. Crearem un fons de contingència per fer front a les situacions d'emergència de 
desnonament d'habitatges.

43. Treballarem en l'eradicació de la prostitució i ajudarem a la reinserció laboral i social.

44. Posarem a disposició de les entitats sense afany de lucre i de les organitzacions, 
sempre que no interfereixin en el seu funcionament ordinari, les instal·lacions municipals 
perquè puguin dur a terme les seves activitats. 



Uns serveis sanitaris a disposició de la ciutadania

45. Durem a terme un pla de salut pública basat en un estudi real de les necessitats i 
mancances dels ciutadans amb l'objectiu de reduir les desigualtats i aconseguir una 
bona salut pública. 

46. Assegurarem el manteniment de totes les instal·lacions sanitàries de la ciutat.

 
Educació en la diversitat per a l'excel·lència 

47. Impulsarem unes escoles bressol a l'abast de tothom. Aplicarem una reducció de 300 
euros per curs i infant i en flexibilitzarem els horaris, adequant-los a les necessitats 
dels pares.



48. Impulsarem que es defineixi un itinerari educatiu des de l'escola bressol fins a l'educació 
secundària per tal que les famílies puguin elegir des de bon principi segons les seves 
preferències. Defensarem la possibilitat de poder escollir entre dos o més instituts per 
cada escola de primària.

49. Garantirem l'accés a la formació extraescolar amb un nou pla de beques. 

 
Una societat sense discriminació 

50. Promourem els criteris d'accessibilitat impulsats per Aspid començant per la supressió  
progressiva de les barreres arquitectòniques que impedeixen a les persones amb 
discapacitat desenvolupar amb normalitat la seva vida diària. El Pla d'actuació municipal 
preveurà la despesa i un calendari d'execució de cadascuna de les obres per avaluar 
el compliment d'aquest compromís. 



 
Porta oberta a l’habitatge 

51. Incentivarem el lloguer amb la bonificació de l'IBI per a aquells particulars que cedeixin 
el seu habitatge a lloguer social a la Paeria fins a un 95%. 

52. Bonificarem l'IBI del 100% durant 5 anys  per a aquelles reformes encaminades a 
rehabilitar un habitatge per posar-lo en lloguer. D'altra banda, també es gaudirà d'una 
bonificació del 100% de l'ICIO.

53. Endegarem un programa d'aval a aquelles persones per a les quals la compra d'un 
habitatge es pugui frustrar per la manca d'un avalador. La Paeria assumirà el rol 
d'avalador, un cop comprovat que aquest és l'únic motiu que dificulta l'operació.



 
Una ciutat jove 

54. Oferirem bonificacions fiscals a les empreses que donin oportunitats als més joves, 
amb la qual cosa farem que sigui més fàcil trobar feina. 

55. Garantirem el finançament dels projectes dels joves emprenedors, tant d'obertura 
com de modernització d'activitats econòmiques, gràcies als microcrèdits. Facilitarem 
l'accés a crèdits amb un interès baix en què l'Ajuntament farà d'avalador. 

56. Condicionarem espais a cada barri per tal que els joves puguin gaudir d'activitats 
musicals i teatrals sense causar molèsties als veïns. 

 



Una Lleida on créixer

57. Garantirem un sistema estable d'ajudes per a infants en situació de vulnerabilitat que 
garanteixi les necessitats bàsiques d'higiene, alimentació i material escolar. 

58. Impulsarem polítiques que assegurin un habitatge assequible a les famílies en situació 
de pobresa, amb especial atenció a les llars amb infants.   

 
Una vellesa activa, involucrada i escoltada

59. Fomentarem la vida activa de la gent gran a través de les activitats de les llars de 
jubilats, la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

60. Avançarem cap a la gratuïtat als equipaments esportius de la ciutat per a les persones 
grans, amb el concurs i la complicitat dels clubs i equipaments esportius.



61. Incorporarem el col·lectiu de gent gran a les polítiques de participació ciutadana per 
tal d'aprofitar la seva experiència i els seus coneixements.

62. Promourem un parc d’habitatges dignes i adaptats a les necessitats de la gent gran 
impulsant  accions com rebaixes de l’IRPF en lloguers de pisos. 

63. Crearem l'oficina de recerca de persones cuidadores i serveis domèstics, com un punt 
de trobada i assessorament. 

 
Una immigració respectada i integrada

64. Crearem un consell de participació amb representants de les diferents comunitats per 
vehicular aquelles iniciatives que ajudin a la seva millor integració en la nostra societat.



Una ciutat amb moviment 
 
Una mobilitat planificada i ben impulsada

65. Millorarem el transport d'autobusos tenint en compte les necessitats dels usuaris, 
multiplicant les freqüències i la informació que l'usuari podrà seguir minut a minut des 
de les parades. 

66. Millorarem la gestió semafòrica per facilitar que el canvi dels semàfors s'allargui en 
cas d'embussos mitjançant la regulació semafòrica intel·ligent. 

67. Destinarem l'import de les multes a les millores en la seguretat vial i del trànsit. 

68. Impulsarem l’SmartParking, utilitzant les noves tecnologies per facilitar l’aparcament.



69. Implantarem la zona taronja en aquelles places en què la rotació sigui només necessària 
en determinats dies de la setmana o franges horàries concretes. Aquestes places 
seran de pagament només en determinades hores o dies.

 
Esport i lleure digne

70. Dignificarem els equipaments esportius municipals. Impulsarem un pla de xoc a tots 
els barris. La Paeria dedicarà un mínim d'un 10% anual del pressupost de l'Àrea 
d'Esports a dignificar i millorar els equipaments existents. 

71. Incrementarem un 25% els ajuts municipals a entitats i calendaritzarem els pagaments 
per evitar tensions de tresoreria a les entitats. 

 



Una cultura en acció

72. Proposem la creació de la xarxa d'equipaments culturals de Ponent amb una programació 
estable i conjunta,  per optimitzar recursos i espais. 

73. Congelarem les inversions previstes per a nous museus, per analitzar quina ha de ser 
l'estratègia de la política museística de la ciutat per definir les prioritats d'inversió en 
nous equipaments. 

74. Crearem un pla de manteniment i inversions de caràcter plurianual, destinat al Turó de 
la Seu Vella, l'església de Sant Llorenç i l'església de Sant Martí. 

 
Una ciutat segura i cívica

75. Elaborarem un pla de xoc en seguretat i civisme per a cada barri amb la participació 
dels veïns i en col·laboració amb tots els cossos i forces de seguretat de la ciutat.



76. Recuperarem la figura del Guàrdia Urbà de barri, atenent les necessitats concretes de 
cada zona per tal de garantir una presència continuada de la policia. 

77. Aplicarem les sancions previstes a l'ordenança pública als propietaris d'animals que 
no recullin els excrements. Farem possible que les persones sancionades puguin 
commutar la multa per treballs en benefici de la comunitat, que consistirien en recollir 
deposicions d'animals a la via pública.

78. Crearem la Unitat de Conflictes Veïnals per tal de resoldre aquells problemes de 
convivència entre veïns i veïnes d'una mateixa comunitat, bloc o zona. 

 
Ciutat mediambientalment  sostenible, neta i amb qualitat de vida

79. Condicionarem la xarxa de camins municipals per crear un recorregut de benestar a 
totes les grans zones verdes de la ciutat com els entorns del Segre o els Camps Elisis 
que fomenti la qualitat de vida.



80. Farem possible que els ciutadans puguin fer arribar mitjançant telèfon, web, correu 
electrònic o aplicació mòbil les incidències relacionades amb el manteniment de 
la via pública. 

81. Crearem una  brigada de neteja ràpida que respongui a les demandes dels ciutadans 
en  un termini inferior a les 12 hores. 

 
Lleida, capital d'interior de Catalunya

82. Assegurarem la lleialtat de Lleida per seguir el full de ruta marcat pels partits a favor 
del dret a decidir, escoltant la veu de tots els veïns i veïnes de Lleida.

83. Impulsarem accions transversals que permetin afavorir l'activitat econòmica a 
tot el Segrià.

84. Analitzarem i resoldrem individualment les necessitats de cada barri i zona de la ciutat 
entenent que Lleida es construeix a partir de la singularitat de cada carrer. 





Francesc López

Roger Florensa

Xavier Monclús

Jordi Boixadera

Joan Carrera

Cristina Torrent

Xavier Fluixech

Rosa Tarrats

Meritxell Feliu

Miquel Sabaté

Joan Ramon Zaballos

David Puigpiqué

Montse Segura

Nando Nouviles

Rosa Piqué

Jordi Cassanya

Bea Obis

Lucia Baiona

Estela Guerra

Montserrat Teixidó

Erica Ocaña

Montse Batlle

Miquel Padilla

Antoni Chico

Carme Culleré Paco Cerdà Cristina Simó

Rosa Mari Salmerón Marta Gispert David Melé

Andreu Vàzquez Joana Cervera Lídia Vicén

Equip



Descobreix totes les propostes,  
segueix-nos a les xarxes socials i al web. 


