
 

 

 

 
 
Ángeles Ribes, portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida, presenta a 

Alcaldia la següent: 

PROPOSTA DE CREACIÓ DE TAULES DE TREBALL PER AFAVORIR LA RECUPERACIÓ DE LLEIDA 

El passat dilluns, 3 d'agost, la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies, aprovà signar amb el Govern l'acord econòmic que permetria impulsar a determinats 

governs locals mesures per afavorir la recuperació de pobles i ciutats després de la pandèmia. 

Aquest acord, però, ha generat polèmica entre els membres del mateix òrgan, donat que centra 

els mecanismes d'ajuda als municipis en el superàvit que hagin pogut tenir en exercicis anteriors. 

Aquest fet deixa amb molt poc marge de maniobra als municipis que hagin presentat signe 

negatiu en el seu estalvi net o en el romanent de tresoreria per a despeses generals minorat pels 

saldos dels comptes de creditors per operacions pendents d'aplicar a el pressupost i per 

devolucions d'ingressos indeguts. 

És el cas de més de 300 municipis a tot el país, entre els quals es troba Lleida, que veuen com 

no tindran accés a un fons de més de 5.000 milions d'euros a fons perdut repartits entre 2021 i 

2022. La falta de superàvit també limita la possibilitat d'accedir a un fons de 275 milions d'euros 

en ajudes al transport públic, així com la participació de les entitats locals de forma directa com 

a beneficiàries de el fons de recuperació aprovat per la Unió Europea. La no participació 

d'aquests recursos pot llastrar greument la recuperació de la capital del Segrià, en un moment 

sanitari, social i financer molt delicat per la ciutat.  

Tot i així, no s'ha de deixar de tenir en compte l'escàs marge que deixa el Reial Decret-Llei 

27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les 

entitats locals. Perquè atenent a l'article 7 de la norma, les diputacions provincials i ens 

equivalents, dins de l'àmbit de les seves competències pròpies, queden obligades a prestar 

suport financer als ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial que es troben en risc 

financer, o que a el tancament de l'exercici 2019 hagin presentat signe negatiu en el seu estalvi 

net o en el romanent de tresoreria per a despeses generals minorat pels saldos dels comptes de 

creditors per operacions pendents d'aplicar a el pressupost i per devolucions d'ingressos 

indeguts. 

En aquest sentit, cal recordar als diferents ens supramunicipals, que el seu objectiu i raó de ser 

és garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc de la política 

econòmica i social. 

Per tot això, el grup municipal de Ciutadans presenta les següents propostes: 

1. Crear una taula de treball amb la Diputació de Lleida on s'elabori un conveni de 

col·laboració entre les dues administracions per tal d'afrontar les necessitats 

específiques de la capital en el present, dins el marc establert pel Decret-Llei 27/2020, 

de 4 d'agost. 

2. Crear una taula de treball amb el Consell Comarcal del Segrià on s'elabori un conveni de 

col·laboració entre les dues administracions per tal d'afrontar les necessitats 



 

 

 

 
 

específiques de la capital en el present, dins el marc establert pel Decret-Llei 27/2020, 

de 4 d'agost. 

 

Atentament, 

Ángeles Ribes Duarte 
Portaveu del grup municipal de Ciutadans 
07 d'agost de 2020 


