






El Sant Hospital. Principal
centre sanitari de la comarca.

PATRIMONI

AltaRibagorça

SALUT

AltUrgell
■ El pressupost que la Diputació de
Lleida destina a temes sanitaris és de
16 milions d’euros i bona part
d’aquests es dirigeixen a actuacions
i millores en centres hospitalaris
d’abast supracomarcal o comarcal.
Un exemple d’això és el Sant Hospi-

tal de la Seu d’Urgell. La corporació
ha dotat aquest centre amb un nou
sistemad’informació de gestió assis-
tencial, gràcies al conveni signat amb
el Servei Català de la Salut i Gestió de
Serveis Sanitaris. A més, ha millorat
74 consultoris mèdics a Lleida.

INFRAESTRUCTURES

Pallars Jussà

EMPRENEDORIA

Solsonès

SERVEIS SOCIALS

Cerdanya

Infraestructures.Obres a la
carretera de Llimiana.

Formació. La preparació és
clau per als nous empresaris.

■ De la declaració del conjunt d’es-
glésies romàniques de la Vall de Boí
com a Patrimoni Mundial per la
Unesco, en fa 14 anys. L’impuls deci-
dit de la Diputació a la candidatura
de la Vall de Boí va permetre que els
tràmits per a l’aprovació definitiva es
resolguessin enun tempsbreu. LaDi-
putació aporta anualment 40.000 eu-
ros al consorci que gestiona aquest
patrimoni. Les esglésies del conjunt
romànic reben entre 7.000 i 8.000 tu-
ristes cadames.

■ Tot i que l’atenció social no és
pròpiament una competència de la
Diputació, aquesta col·labora en la
prestació d’aquest servei oferint als
ajuntaments i als consells comarcals
einesperposar-lo enpràctica. El con-

■ Enmoments de crisi cal prioritzar
les polítiques socials. No obstant, la
racionalització de les despeses co-
rrents ha afavorit l’existència d’un ro-
manent a laDiputacióper a inversions
en infraestructures viàries, especial-
ment en les zones més allunyades

dels grans nuclis. En el cas del Pallars
Jussà, han estat significatives les ac-
tuacions a la carretera de Llimiana
(amb la millora i la correcció de re-
volts a la LV-9121 d’accés des de la C-
13, de 8 quilòmetres de longitud) i al
pont de Gavet de la Conca.

■ LaDiputació col·labora endiferents
projectes econòmics relacionats amb
l’emprenedoria. El Solsonès ho ha fet
amb el projecte Drecera, d’impuls a
l’ocupació, i el programaRural-100de
fomentde l’emprenedoria i de suport,
que compta amb el recolzament del

consorci GlobaLleida. La Diputació
disposa amésde12 centres d’empre-
ses innovadores distribuïts per to-
tes les comarques. Ofereixen en con-
junt més de 9.000 metres quadrats
destinats a la promoció de l’econo-
mia local.

DIPUTACIÓALSERVEIDEMUNICIPIS I COMARQUES

Tretzemotius
per seguir
treballant
L’ÚNICA CORPORACIÓ QUE ENGLOBA TOTES
LES COMARQUES I TREBALLA AL SEU SERVEI

TURISME

Pallars Sobirà
■ El turisme és un recurs cada cop
més important per a les comarques
de Lleida. Actualment representa el
principalmotor de progrés en algu-
nes d’aquestes, comel Pallars Sobirà,
on l’esquí i els esports d’aventura ga-
ranteixen l’ocupació dels establi-

SERVEIS MUNICIPALS

Segrià
■ L’àmbit de la Salut Pública, pel qual
vetlla la Diputació, inclou no només
equipaments sinó tambéactuacions
relacionades amb la qualitat de l’ai-
gua. El Servei d’Aigües de la Diputa-
ció de Lleida es fa càrrec del control
de lamajor part de les piscinesmu-

Dotze comarques lleidatanes i sis
municipis de la Cerdanya que tam-
bé formen part de la demarcació
constitueixen els principals incen-
tius perquè la corporació provincial,
una institució bicentenària, seguei-
xi treballant. Cada comarca mostra

una identitat i una manera de fer i
totes comparteixen un territori, de
pla i de muntanya, de contrastos i de
temperatures extremes.De fenòmens
que, com la boira, la calamarsa o la
neu, compliquen la rutina però de-
fineixen, alhora, el perfil lleidatà.

Romànic. L’església de
Sant Climent de Taüll.
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Gestió comarcal. El consell
ha adoptat l’aplicació Hestia.

Turisme. El turisme actiu
centra bona part de l’oferta.

Aigua. El Servei d’Aigües
n’analitza la qualitat.

Comarca. L’accés a Tarrés, un
dels que s’han millorat.

CARRETERES I ACCESSOS

LesGarrigues

PROMOCIÓ FIRAL

Plad’Urgell

INDÚSTRIA CULTURAL

Urgell

AGRICULTURA

Noguera

CULTURA

Segarra

IDENTITAT

Vald’Aran

Agricultura. La tòfona, un
dels fongs més preuats.

Fires. La de Sant Josep de
Mollerussa és paradigmàtica.

Música. Actuació de la Jove
Orquestra de Ponent.

Teatre. La Diputació recolza
la Fira de Teatre al Carrer.

Hèsta. Cada 17 de juny Aran
celebra la seva festa.

■ El servei al territori esmaterialitza
a les Garrigues en diferents accions
com la reclamacióde solucions a l’ele-
vada sinistralitat de la carreteraN-240
entre Lleida iMontblanc. Amés, laDi-
putació treballa per millorar les vies
de comunicació de la comarca amb

inversions endiferents projectes com
la construcció d’una variant al sud de
la Pobla de Cérvoles o la rehabilitació
del fermde la carreteramunicipal que
uneix la LP-7032 de Cervià de les Ga-
rrigues amb la LP-7013de la Pobla de
Cérvoles.

■ La Noguera és una de les comar-
ques on el conreude la tòfona ésmés
conegut. Ja hi ha unes 50 hectàrees
plantades amb aquest tipus de fong
tan apreciat i una desena d’agricul-
tors que s’hi dediquen comacomple-
ment de les activitats agrícoles i ra-

maderes. La Diputació promou un
conreu experimental de tòfones a la
finca de Maials de la seva propietat
com a assaig per estudiar les seves
possibilitats. La promoció d’aquest
conreu pot comportar canvis no no-
més de paisatge sinó demogràfics.

■ A les comarques de Lleida, l’ac-
tivitat firal té un important paper di-
namitzador i reequilibrador del terri-
tori, ja que són unpol de trobada en-
tre l’oferta i la demanda, elements
puntals de tota economia demercat.
La Diputació col·labora en l’organit-

zació de fires i mostres amb aporta-
cions econòmiques, infraestructurals
i tècniques. Una d’aquestes és la Fi-
ra de Sant Josep deMollerussa, dins
la qual es va presentar la campanya
Aliments del territori i tu. La Diputació
també ha creat l’Espai Gastronòmic.

■ Els municipis de la Segarra s’han
convertit en exemple de la gran acti-
vitat cultural que es desenvolupa a
Lleida fins i tot lluny dels nuclis ur-
bans més densament poblats. El
pessebre vivent de Sant Guim de la
Planao la rutadels Castells, que trans-

corre per municipis com les Oluges,
Montcortès, Ratera o Ivorra, en són
algunesmostres. Pel que fa a cultura
popular, la Diputació també es troba
darrere de festes tan arrelades com
l’Aquelarre i de les representacions
teatrals de la Passió de Cervera.

■ L’Urgell serveix coma exemple de
per què cal preservar el patrimoni lo-
cal. Diputació, Generalitat i l’ajunta-
ment de Tornabous han sumat es-
forços per tal que el Centre d’Inter-
pretació dedicat a Lluís Companys, al
Tarròs, sigui una realitat. L’aposta de

la Diputació per la promoció cultural
s’exemplifica també en el suport que
dóna any rere any a la Fira del Teatre
al Carrer deTàrrega, una oportunitat
per desenvolupar una acció cultural
de suport a la programació escènica
municipal.

■ Per proximitat històrica, geogràfi-
ca i administrativa, les comarques de
Lleida tenenuna visiómolt àmplia de
l’Aran i la seva identitat. Al llarg dels
anys, la Diputació ha col·laborat en el
desenvolupament socioeconòmic i
cultural de l’Aran, amb l’aportació de

recursos econòmics, la creació d’in-
fraestructures i una aposta cultural i
lingüística. L’autogovern aranès, a l’es-
pera de rebre una empenta amb la
nova llei d’Aran, reflecteix la voluntat
del poble de viure i sentir com una
entitat diferenciada.

➜

sell de la Cerdanya és un dels que ha
incorporat l’aplicació Hestia per tal
de millorar l’atenció social. Permet
enregistrar de formamés ràpida i efi-
caç el gran volum d’informació que
generenels expedients corresponents
als serveis socials.

ments hotelers bonapart de l’any. So-
ta el paraigües de la Diputació, fa 25
anys es va constituir al Parc Nacional
d’Aigüestortes el Patronat de Turis-
me de les Terres de Lleida, promo-
tor de l’emblemàtica marca Ara Llei-
da. Tot un reclam.

nicipals de la demarcació de Lleida.
D’això en són exemple les piscines de
la comarcadel Segrià. Juntament amb
el Servei d’Aigües, els parcs de salut,
els consultoris i les sales de vetlles són
alguns dels equipaments pels quals
s’aposta des de la Diputació.

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

DIPUTACIÓ DE LLEIDA AL SERVEI DEL MÓN LOCAL 5



ENPRIMERAPERSONA

LLEIDA TELEVISIÓ

«Els joves encara
juguen a hoquei
10 anys després»
❚ “Vam començar fa deu anys i en
aquest temps hem après moltíssim.
Hem vist que l’hoquei és molt bo per
a la canalla. Entrenen físicament i
mentalment perquè el cervell els ha
de treballar de pressa. Als inicis, els
nostres fills tenien sis anys. La gran
batalla que hem guanyat és que tots
aquells nens, que avui tenen 16 i 17
anys, encara juguen a hoquei.”Ramon

Porta presideix el club d’hoquei deVi-
la-sana, on aquest esport s’ha conver-
tit en una senya d’identitat. Tenen 8
equips i un d’aquests, femení, jugarà
l’any que ve a la lliga Nacional Catala-
na. “Des de fa 2 anys, d’acord amb la
Diputació, estem lluitant amb un con-
veni que vam fer amb ells perquè,
majoritàriament el femení, pugui de-
dicar-se a la pràctica de l’esport.”

RamonPorta
PRESIDENT HOQUEI CLUB VILA-SANA

LLEIDA TELEVISIÓ

«La Diputació
ha estat sensible
amb l’esport»
❚ Arnau Farré és un jove pilot de Vila-
nova de Segrià coneixedor del que
suposa sacrificar bona part del temps
lliure per una passió.“El meu pare em
va regalar als sis anys unamoto i, des
de llavors, sempre m’ha agradat”, ex-
plica. Aquest any ha fitxat per Gas Gas
i, en uns mesos, quan compleixi 16
anys, podrà competir en les proves
mundials de trial. “Si no tens un su-

port molt fort, és complicadíssim”, ex-
plica el seu pare, Joan. L’objectiu del
jove pilot és “aprendre molt, córrer
amb els millors i fer-ho el millor que
pugui”. El seu pare remarca: “Des que
va començar a competir, amb 8 anys,
la Diputació sempre hi ha estat. Ha
cregut en el seu projecte i l’ha vist
créixer. Sempre ha estat sensible amb
l’esport a Lleida.”

Arnau Farré
PILOT DE TRIAL (GAS GAS)

«Avui és selecte
el que abans es
feia a casa»
❚ “Les característiques dels nostres
embotits són que treballem amb
producte demolta qualitat. Les carns
estan criades a la zona, són naturals
i això ja fa que sigui un producte bas-
tant específic. L’elaboració també és
diferent, perquè la fem sense addi-
tius, només amb sal i pebre; se se-
gueixen les receptes artesanals
adaptades als temps moderns. Això

LauraGordó
GERENT EMBOTITS LLANIA I CAL TOMÀS

M
és d’una tercera part del
pressupost de la Diputa-
ció, és a dir, al voltant de

40 milions d’euros, es destina
a ajuts directes al món local per
tal de garantir que els lleidatans
rebin en el seu municipi serveis
de qualitat i des de la proximi-
tat. La crisi ha obligat a replan-
tejar bona part de les prioritats
de les inversions provincials, de
manera que periòdicament la
Diputació reuneix els represen-
tants municipals i els dels con-
sells comarcals per tal de con-
sensuar les línies bàsiques en les
quals la corporació provincial
pot suplementar les maltracta-
des economies locals. En aques-
ta legislatura, la Diputació ha in-
tensificat el compromís amb el
món local i ha definit les seves

principals línies d’ajut per tal
que els 231 municipis lleidatans
puguin garantir la prestació de
serveis de qualitat des de la pro-
ximitat malgrat la crisi.Algunes
de les mesures que s’han adop-
tat a partir d’aquestes trobades
són la contribució al pagament
dels menjadors i el transport es-
colar als nens que s’han de des-
plaçar per seguir els seus estu-
dis. En aquest sentit, la corpora-
ció ha aportat uns 680.000 eu-
ros anuals durant dos cursos per
garantir la igualtat de drets en-
tre els estudiants lleidatans, su-
plint bona part dels que abans
avançava la Generalitat.

Suport administratiu

El suport a la gestió diària dels
ajuntaments i els consells es tra-

dueix també en una partida d’un
milió d’euros anuals perquè els
ajuntaments i els consells puguin
finançar la contractació de se-
cretaris i interventors.Això per-
met la contractació de fins a 30
funcionaris.A més, la Diputació
i el col·legi de Secretaris i Inter-
ventors organitzenmensualment
jornades per tal d’informar dels
canvis legals que afecten l’acti-
vitat diària municipal. D’altra
banda, l’activitat municipal
compta també amb el suport
d’1,9 milions d’euros destinats
al Pla Específic, una partida que
prioritza que els ajuntaments
puguin pagar factures de despe-
sa corrent, mentre que el servei
de Recaptació aporta liquiditat
avançant fins a 40 milions a
compte dels tributs locals.

La vocació de portar
l’administració al ciutadà
GRAN PART DELS RECURSOS ES DESTINEN DIRECTAMENT ALS ENS LOCALS

Trobada del president de la Diputació, Joan Reñé, amb representants locals.

SERVEIS

EDUCACIÓ
Contribució a la igualtat
d’oportunitats

■ Fruit de la crisi i de les reunions
mantingudes amb els represen-
tants del món local, la Diputació
ha habilitat partides que sumen
uns 680.000 euros en dos cursos
escolars per garantir els ajuts al
transport i elmenjador escolar no
obligatoris. Fins ara era la Gene-
ralitat la que els aportava, però la
recessió n’havia fet replantejar
la disponibilitat.

PROXIMITAT
Gestió i servei als
ciutadans 24hores

■ El servei de Vies i Obres de la
Diputació és un bon exemple de
l’evolució de l’activitat de la cor-
poració provincial donada la se-
va vocació per garantir el bon es-
tat de la xarxa viària provincial les
24 hores del dia i els 365 dies de
la setmana. Les noves tecnologies
permetenqueaquest servei de 24
hores s’estengui a bona part de
les gestions que es poden fer on-
line davant la corporació.

ALTRES SERVEIS
Qualitat de l’aigua
a tot el territori

■ L’atenció directa als lleidatans
es tradueix, per exemple, en els
ajuts als ens locals per finançar
part de les actuacions de millora
de la gestió de l’aigua, que com-
porten 2,5milions d’euros.

La corporació provincial és
responsable demés de 130 carreteres.

DIPUTACIÓSERVEIALSMUNICIPIS I ELSSEUSCIUTADANS
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Més de cent ajuntaments de Llei-
da estan adherits al Pacte d’Al-
caldes, una iniciativa europea
tutelada per la Diputació per la
reducció d’emissions de CO2 a
l’atmosfera.

Els ajuntaments reben ajuts
per portar a terme la implanta-
ció de calderes de biomassa o la
substitució de làmpades per al-
tres de menys consum.

A través del Patronat de Pro-
moció Econòmica, la Diputació
tutela aquesta línia d’ajuts per

promoure actuacions de gestió
sostenible de l’energia en el marc
dels Plans d’Acció d’Energia Sos-
tenible, coneguts com PAES.

Les activitats que poden sub-

vencionar els ajuntaments
mitjançant aquesta línia d’ajuts
són l’adquisició i instal·lació de
tecnologies eficients per a l’en-
llumenat públic, per a la calefac-
ció o la climatització utilitzant
energies renovables i altres ac-
tuacions d’eficiència energètica.
Amb aquests ajuts la corporació
lleidatana pretén incentivar l’efi-
ciència energètica dels ajunta-
ments i assolir els compromisos
de reducció de gasos d’efecte hi-
vernacle.

ENPRIMERAPERSONA

LLEIDA TELEVISIÓ

fa que siguin uns embotits selectes,
tot i que el que avui es diu selecte
abans volia dir que es feia a totes les
cases. Es curen de manera natural,
cosa que molt poques empreses fan
avui dia.” La campanya Aliments del
territori i tu de la Diputació pretén
donar a conèixer la producció agroa-
limentària local. Institucions i uns
200 productors hi participen.

LLEIDA TELEVISIÓ

«Donem suport
a 28.000 usuaris
cada trimestre»
❚ El president del Banc dels Aliments
explica que diàriament l’entitat comp-
ta amb uns 55 voluntaris, tot i que per
a les grans campanyes s’arriben amo-
bilitzar fins a 1.200 persones. “Actuem
com si fóssim una mena de majoris-
tes. Ens arriben aliments, bé de la co-
munitat europea, bé dels grans recap-
tes o altres aportacions. Als pobles i
als barris hi ha entitats que tenen

contacte directe amb l’usuari, que
són alhora el nostre contacte i vénen
a recollir”els aliments en funció de les
necessitats. “Donem suport a uns
28.000 usuaris trimestrals. Certament,
la crisi ha colpejat.”En aquest context,
“l’aportació de la Diputació s’ha con-
cretat en 5.000 ampolles d’oli oliva i
una aportació que ens ajuda al fun-
cionament diari”.

Joan Saura
PRESIDENT DEL BANC DELS ALIMENTS

LLEIDA TELEVISIÓ

«Podem donar
una atenció
de qualitat»
❚ Acudam va néixer quan unes quan-
tes famílies de Lleida van veure“la so-
ledat dels qui tenien fills amb disca-
pacitat (psíquica) vers aquests fills. Era
un món molt individual i difícil. Una
sèrie de persones ens vam unir i vam
començar a pensar-hi”. Va començar
amb l’escola Siloé per a discapacitats.
“Al cap de poc temps, es va convertir
en una escola pública i ara és un cen-

tre vinculat amb Acudam. Els seus
alumnes seran els nostres treballa-
dors.” Acudam té centres per als tre-
balladors i per a jubilats. “Hem inten-
tat tenir recursos propis, i en tenim.
Però podem comptar amb el que ge-
nerem i també patim els efectes de la
recessió.”La Diputació ajuda a“poder
donar als usuaris la qualitat màxima
d’atenció que es mereixen”.

AngelinaRoure
PRESIDENTA D’ACUDAM

L
a xarxa de carreteres locals
de la Diputació de Lleida su-
mamés de 824 quilòmetres,

en la majoria dels casos, vies lo-
cals de comunicació entre mu-
nicipis i un nombre important
d’accessos a nuclis rurals.Tots
plegats es distribueixen en 136
carreteres, 8 ponts i una vinte-
na de vies d’accés a poblacions.
La Diputació executa anualment
una trentena d’actuacions de
manteniment i millora d’aques-
ta xarxa de connexió local i co-
marcal i activa els mesos d’hi-
vern un pla d’actuació per mi-
nimitzar l’impacte de la neu i el
glaç de la calçada. Destina 9,7
milions d’euros al manteniment
i la millora de les carreteres.

El Pla Específic de la Diputa-
ció de Lleida 2013-2016 con-
templa una partida d’un milió
d’euros per fer front a les des-
peses generades per actuacions
de manteniment en la xarxa de
vies municipals. El programa
d’ajuts a la millora de la xarxa
de camins locals es destina a

obres de reparacions menors i
de conservació i manteniment
que realitzen els consells comar-
cals de Lleida i el Conselh Ge-
nerau d’Aran xarxa de carre-
teres i pla de vialitat hivernal.

Amés, la Diputació entén que
les carreteres locals i les supra-
comarcals són en una demarca-
ció com la lleidatana equipa-
ments imprescindibles a l’hora
d’accedir a zones de gran valor
paisatgístic.

D’altra banda, el pla de via-
bilitat hivernal emparat pel ser-
vei deVies i Obres de la Diputa-
ció reserva anualment unes
5.000 tones de potassa, 2.000
de les quals es distribueixen di-
rectament als ajuntaments i la
resta a les carreteres, per tal de
garantir la seguretat en la circu-
lació dels vehicles en condicions
extremes com la neu i el gel que
sovint cobreixen la xarxa viària
lleidatana.

El pla hivernal es coordina
amb el pla d’emergències Neu-
cat de la Generalitat.

Propde10milionsper a
800quilòmetresde vies
LA XARXA COMPTA AMB 136 CARRETERES, 8 PONTS I VINT ACCESSOS A POBLES

824
QUILÒMETRES DE CARRETERES

La xarxa de carreteres competència
de la Diputació es compon de 824
quilòmetres de vies distribuïts en
136 carreteres, 8 ponts i una vintena
de vies d’accés a poblacions.

5.000
TONES DE POTASSA

El servei de Vies i Obres de la Dipu-
tació reserva anualment 5.000 tones
de potassa per garantir la seguretat
en la circulació per les carreteres de
Lleida els mesos d’hivern.

2016
DATA LÍMIT DEL PLA ESPECÍFIC

El Pla Específic de la Diputació 2013-
2016 contempla una partida d’un
milió d’euros per a despeses deman-
teniment de vies municipals.

Mésde100ajuntaments
apostenper l’estalvi energètic

PAES

Els Plans d’Acció d’Energia
Sostenible contribueixen a
renovar les instal·lacions
que consumeixen més

➜
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ENPRIMERAPERSONA

LLEIDA TELEVISIÓ

«El CEEI va ser
bàsic per establir
l’empresa»
❚ L’empresa Axeb Biotech es dedica a
la recerca en agroalimentació i “estem
investigant nous ingredients actius,
molècules, que tenen un efecte molt
interessant. Tenim deu treballadors,
sis al laboratori. Va ser una sort estar
dos anys incubats al CEEI, on vam
comptar amb el lloguer i vam optar a
subvencions i ajuts sense els quals no
hauríem pogut fer una primera fase,

crítica, que és l’establiment de l’em-
presa”. El seu ajut els ha permès créi-
xer en un sector complicat, en què els
descobriments s’han de patentar. “Les
activitats de recerca es tradueixen en
productes, protegits per patents, des-
tinats a ramaderia i agricultura. Són
suplements antioxidants, additius
bioestimulants, que en aquest món
són innovacions ambmolt futur.”

JavierHijós
DIR. R + D AXEB BIOTECH

LLEIDA TELEVISIÓ

«Formem
voluntaris per
anar a l’hospital»
❚“Fa un any que vam obrir la delega-
ció de l’associació de familiars i amics
de nens malalts oncològics i estem
donant a conèixer a Lleida la feina
que fem a l’hospital.”Maite Montañés
parla així de la iniciativa per mostrar
la tasca que les famílies de nens ma-
lalts de càncer fan en l’acompanya-
ment durant el procés, especialment,
als hospitals de Sant Joan de Déu i

Vall d’Hebron, a Barcelona, que són
els de referència en aquests tracta-
ments. “Ens han ajudat les institu-
cions i els col·laboradors”, assegura.
La funció de l’entitat inclou l’allotja-
ment de famílies de Lleida a pisos a
Barcelona per fer més fàcil l’accés al
tractament. També“formem volunta-
ris que estan tot el dia a l’hospital i
per anar als domicilis”.

MaiteMontañés
PRESIDENTA D’AFANOC

«Expliquem el
que érem i el
que som»
❚ “La festa dels raiers està molt con-
solidada”, afirmaMiquel Gordó. En el
futur, “volem que es mantingui en
volum i en dimensions, que en
aquests temps ja costa prou.” I, so-
bretot, “que tingui personalitat, que
sigui més tradicional i que es dife-
rencïi de la resta de les festes. Perquè
si no, totes seran igual. Volem que la
dels raiers sigui una festa genuïna i

Miquel Gordó
PT. ASS. CULT. RAIERS NOGUERA PALLARESA

E
n matèria de salut pública,
la Diputació assumeix les
competències que per llei li

són assignades i es coordina amb
els ens locals i amb la Generali-
tat per tal de programar les ac-
tuacions més necessàries.
D’aquesta manera, col·labora
amb el territori en diversos pro-
jectes d’obra com ara les amplia-
cions dels consultoris mèdics lo-
cals, la creació de tanatoris o les
sales de vetlla. En un àmbit ter-
ritorial de cobertura més àmplia,
es fa càrrec de projectes de cons-
trucció i condicionament d’equi-

paments hospitalaris i també de
l’adquisisió tecnològica per als
centres d’atenció primària. La
institució finança també els ajun-
taments perquè puguin disposar
del servei de socorrisme en les
piscines públiques durant l’es-

tiu i fomenta la pràctica d’hàbits
saludables, per exemple, fomen-
tant l’habilitació d’espais lúdics
i de salut a tots els municipis de
Lleida.També col·labora amb la
Generalitat en projectes de
capdal importància com els pro-
grames de detecció precoç del
càncer.

Entre les actuacions més re-
cents en matèria de salut desta-
quen el nou sistema d’informa-
ció de gestió assistencial per a la
fundació Sant Hospital de la Seu
d’Urgell; la creació de la unitat
de trastorns cognitius de l’hos-

pital Santa Maria; el nou hospi-
tal de dia pediàtric, ginecològic
i obstètric de l’HospitalArnau
deVilanova o la col·laboració
amb el ServiciAranés dera Sa-
lut en l’adquisició d’una am-
bulància.Amés, també ha col·la-
borat amb l’Hospital Comarcal
del Pallars, aTremp, per al pro-
grama pilot de cribratge de càn-
cer de còlon.

Camp social

La col·laboració amb altres
administracions ha permès tam-
bé que la Diputació treballi en

Al servei de la salut pública
LA DIPUTACIÓ COL·LABORA AMB LES ENTITATS LOCALS I L’ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA PER MILLORAR
ELS EQUIPAMENTS DE SALUT I GARANTIR SERVEIS BÀSICS A FAMÍLIES NECESSITADES DE LLEIDA

Enmatèria de salut, la corporació
col·labora amb altres institucions.

1,2
MILIONS D’EUROS

És l’import que s’ha invertit en l’ade-
quació d’espais com a sales de vetl-
la i tanatoris municipals.

8,5
MILIONS D’EUROS

És el pressupost anual que la Dipu-
tació destina a mesures d’acció so-
cial a les comarques de Lleida.

MILLORES

S’han dut a terme millores
al Sant Hospital de la Seu,
al de Tremp, a l’Arnau i a
l’Hospital Santa Maria

DIPUTACIÓFOMENTDELBENESTAR I ELPROGRÉS
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ENPRIMERAPERSONA

LLEIDA TELEVISIÓ

que continuï per on va, que va per
bon camí”. El president de l’entitat
responsable de la recuperació
d’aquesta tradició defensa que la fes-
ta “és una bona manera de promo-
cionar el territori i d’explicar el que
som i el que érem. Els ajuts de la Di-
putación són bàsicament econòmics,
sense els quals no podríem tirar en-
davant aquesta celebració”.

LLEIDA TELEVISIÓ

«La Diputació
s’ha ficat al
servei del poble»
❚ “El projecte dels pisos socials del Se-
minari surt d’un contacte amb l’as-
semblea de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca, que es reunia a locals
parroquials. Vaig anar a escoltar-los i
em vaig fer càrrec de la realitat. Els
vam dir que disposem d’uns locals en
desús i que els podien aprofitar.” El
bisbe Joan Piris defensa aquesta ini-
ciativa com una forma de dir: “Si en-

tre tots aportem alguna cosa, podem,
si més no, canviar de manera de pen-
sar. S’han multiplicat els voluntaris.
Crec que la Diputació s’hamarcat un
tanto i no està malament que això
passi de tant en tant. De cara al poble
és un signe. La Diputació és una enti-
tat pública de servei al poble i aquí hi
ha un problema de poble; hem volgut
contribuir a col·laborar.”

JoanPiris
BISBE DE LLEIDA

LLEIDA TELEVISIÓ

«Cal cohesionar
societat civil i
institucions»
❚ “Al moment de néixer, tenia com a
objectiu salvar la llengua i començar
a construir una estructura cultural en
un país que estava intentant salvar el
que era la seva identitat. En aquests
50 anys el que s’ha fet és que Òm-
nium, juntament amb moltes altres
entitats del país, ha anat creant una
xarxa cultural molt important i ara la
funció fonamental és no només cons-

truir sinó ja consolidar unes estructu-
res del que seria un futur estat català
i un noumodel de país. El suport ins-
titucional és molt important en el cas
d’entitats com la nostra, fonamental-
ment, perquè en aquesta fase en què
ens trobem de construcció del país
cal cohesionar molt bé la dinàmica de
la societat civil amb les institucions”,
remarca Xavier Eritja.

Xavier Eritja
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL LLEIDA

INTERVENCIONS

INVESTIGACIÓ
Catorze beques per
fomentar l’estudi local

■ La Diputació inverteix en ives-
tigació i en talent ambel finança-
ment de14bequesde recercaper
incentivar que elsmetgesMIR fa-
cin recerca des de les comarques
de Lleida.

EQUIPAMENTS
Renovació de74
consultoris locals

■ En elmarc de les inversions en
el capítol de salut pública, la cor-
poració ajuda a renovar els con-
sultorismèdics de fins a 74pobles.

ACCIÓ SOCIAL
Mesures quebeneficien
fins a 4.000 famílies

■ Lesmesures que du a terme la
Diputació, en col·laboració amb
altres administracions, enmatèria
d’acció social beneficien unes
4.000 famílies de les comarques
de Lleida.

L
La crisi ha posat en relleu la
importància que pot tenir
l’exportació per al desenvo-

lupament econòmic d’un terri-
tori. La vocació internacional
d’una part important de les em-
preses de Lleida, especialment,
del sector agroalimentari, troba
suport també en la gestió pro-
vincial de la mà d’iniciatives com
la promoció de l’assistència a fi-
res més enllà de les nostres fron-
teres. Per exemple, en la darre-
ra convocatòria un total de cin-
quanta empreses han rebut una
subvenció per poder assistir a fi-
res d’àmbit internacional.

L’aposta per la internaciona-
lització de l’economia lleidata-
na cobra una rellevància espe-
cial pel que fa al sector agroali-
mentari, a redós del qual s’han
impulsat iniciatives com ara la
campanya Aliments, territori i
tu. Els consells comarcals lleida-
tans, el Conselh Generau d’Aran
i prop de 200 productors i res-
tauradors participen en aques-

ta campanya, juntament amb el
programaGustum, impulsat per
Grups d’Acció Local Leader de
Lleida, les illes Balears i Euska-
di, que fa possible la materialit-
zació d’aquesta iniciativa de de-
senvolupament rural a través de
la promoció de productes agroa-
limentaris de qualitat. Per fo-
mentar aquestes sinergies, des
de la Diputació es donen també
oportunitats als emprenedors a
través del Centre Europeu d’Em-
preses i Innovació i la xarxa des-
plegada a totes les comarques
del territori. Es tracta d’un viver
de prop de cent empreses de tots
els sectors. El CEEI es va posar
enmarxa l’any 2005 i ara és un
referent territorial de suport a
les persones emprenedores i a
la innovació. La Diputació de
Lleida també forma part del con-
sorci GlobaLleida, un projecte
interinstitucional d’integració
de l’activitat de promoció
econòmica i de projecció del te-
rritori.

Unaeconomia
local quemira
capaEuropa

El CEEI pretén fomentar l’emprenedoria i la internacionalització.

l’atenció a situacions d’urgèn-
cia, un aspecte d’especial sensi-
bilitat i repercussió durant la cri-
si. En aquest sentit, la corpora-
ció provincial aporta recursos
per al manteniment de les 163
llars d’infants municipals i el
transport i menjador escolar no
oblitagori a les comarques de
Lleida.També ha establert amb
els consells comarcals i la Gene-
ralitat ajuts per a famílies amb
situacions puntuals de risc so-
cial i protocols de col·labora-
ció en els casos de desnona-
ments. Només el 2014, l’acció
social desplegada al territori be-
neficiarà unes 4.000 famílies de
Lleida.També col·labora en el
projecte de restauració de pisos
del Seminari de Lleida. El
pressupost d’acció social equi-
val a 8,5 milions d’euros.Tam-
bé el servei de gestió i recapta-
ció de tributs s’adapta a la nova
realitat social i flexibilitza el co-
brament d’alguns dels impostos.

LA INTERNACIONALITZACIÓ ES PROMOU AMB EL
CENTRE D’EMPRESES I LA PARTICIPACIÓ EN FIRES

■ L’associacionisme ha estat i
és un dels aspectes de la per-
sonalitat dels lleidatans i del
conjunt de Catalunya. Per
aquest motiu, actualment unes
1.200 associacions i entitats
de tot el territori treballen en
múltiples projectes amb el su-
port de la Diputació. L’acció
d’aquestes entitats sense ànim
de lucre i conformades per vo-

luntariat és de gran suport als
municipis i la seva activitat es
complementa amb l’acció de
les institucions.Alguns exem-
ples d’aquestes associacions
són ÒmniumCultural;Afanoc,
de suport a les famílies i amics
de nens malalts oncològics; el
Banc delsAliments; l’associa-
cióAcudam, de suport als di-
minuïts psíquics o entitats de

cultura popular com l’associa-
ció de raiers oTrama. L’esforç
d’aquestes entitats contribueix
a la transformació social, cul-
tural i cívica de municipis i co-
marques. L’associacionisme ha
estat i és un dels components
de la personalitat del país i ha
contribuït a la configuració
d’una societat activa, respon-
sable i solidària.

1.200BONESRAONS

Compromísamb1.200bonesentitats socials

➜
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C
ultura i turisme formen
part, en el seu sentit més
ampli, de la identitat de les

Terres de Lleida tant al passat
com al present.Actualment su-
posen, a més, un gran patrimo-
ni per al progrés i per a la gene-
ració d’economia. La Diputació
fomenta aquests sectors des de
diverses iniciatives. Per exem-
ple, en l’àmbit cultural, fent cos-
tat a autors i formacions locals
perquè puguin tenir més opor-
tunitats a casa gràcies als ajuts
de l’oferta cultural. També es
promouen accions per tal de por-

tar a terme la recuperació de pa-
trimoni i es dóna suport a pro-
jectes consolidats com ara l’Or-
questra Simfònica Julià Carbo-
nell de lesTerres de Lleida, cre-
ada per la institució fa 10 anys.

En l’àmbit turístic, i des de fa
25 anys, la Diputació, a través
del Patronat deTurisme, posa en
valor cadascun dels atractius del
territori i posiciona la marcaAra
Lleida com un segell de quali-
tat. De fet, aquesta marca s’ha
consolidat com un dels patrimo-
nis més atractius de la promoció
turística de les terres de Lleida

arreu. En el marc de les iniciati-
ves de suport al turisme, el pro-
jecte Perseguits i Salvats ha
obert noves expectatives d’in-
tercanvi comercial amb l’Estat
d’Israel, especialment en l’àm-
bit turístic, cultural i empresa-

rial.Així, l’esmentat projecte ha
estat un dels factors determi-
nants perquè l’aerolínia israelia-
naArkia, la segona més impor-
tant d’aquest Estat, aposti per
les terres de Lleida com a desti-
nació turística, amb la posada
en marxa de vols directes en-
treTelAviv i l’aeroport de Llei-
da aAlguaire.Aquesta tempo-
rada, la companyia que opera
els vols de la segona ciutat més
gran d’Israel fins a Lleida oferirà
en total deu trajectes. El princi-
pal destí dels turistes israelians
és el Parc d’Aigüestortes.

Turisme i cultura, noves
oportunitats de progrés
DOS SECTORS QUE ES CONSOLIDEN COM A ELEMENTS PER AL DESENVOLUPAMENT

L’aeroport de Lleida-Alguaire acull des de l’any passat vols procedents de Tel Aviv, segona ciutat més gran d’Israel. Els turistes d’aquest país s’interessen sobretot per la natura.

Mésde150km
de rutesper
recuperar la
memòriahistòrica

■ El projecte Perseguits i
Salvats ha implicat la se-
nyalització de 151 km de
rutes distribuïdes en cinc
camins de pas per la fron-
tera dels Pirineus, que van
ser usades com a vies
d’evasió de refugiats jueus
durant l’Holocaust nazi a
la SegonaGuerraMundial.
Prèviament als jueus,
aquestes rutes havien es-
tat emprades per aviadors
caiguts que creuaven la
frontera per tornar cap als
seus països, i resistents
francesos. Els camins, dels
quals s’ha senyalitzat una
mostra a l’Aran, el Pallars
Sobirà, l’Alt Urgell i la
Cerdanya, eren típicament
ramaders i fins i tot del
contraban.

PROMOCIÓ

El Patronat de Turisme ha
complert 25 anys des de la
seva creació i la seva marca,
‘Ara Lleida’, referent a l’Estat

Fomentdel talent i la recerca
comaestratègiadeprogrés
El progrés i el desenvolupament
d’un territori han d’anar forço-
sament de la mà de la recerca.
En aquest sentit, la Diputació i
l’Institut de Rercerca Biomèdi-
ca de Lleida (IRB) han promo-
gut un centre de referència in-
ternacional en investigació que
estarà connectat amb el Cen-
tre d’Estudis Porcins (CEP) de
Torrelameu.

També hi ha en marxa una
convocatòria de beques adreça-
da a estudiants de Medicina per
fomentar la recerca al territori i
evitar fuga de talents.A més, les

col·laboracions amb l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries (IRTA) i la Universi-
tat de Lleida (UdL) han permès
plantejar projectes d’experimen-
tació de reg a la zona de Maials,
on la Diputació té finques de

conreu, i també d’introducció
apícola a Lleida.

Les estratègies de progrés i re-
cerca, amb col·laboració amb el
sector privat, s’evidencien tam-
bé amb equipaments com el La-
boratori d’Anàlisi dels Sòls de
Sidamon; el CentreTecnològic
Forestal de Catalunya, al Sol-
sonès, que pretén contribuir a la
modernització i a la competiti-
vitat del sector forestal, o el Cen-
tre deTestatge de la Raça Bruna
dels Pirineus, dedicat a la pre-
servació d’aquesta espècie autòc-
tona.El CEP col·labora en una unitat didàctica específica per a les escoles.

INICIATIVES

El Centre d’Estudis Porcins
o el Centre de Testatge de
la Raça Bruna, exemples
d’iniciatives de recerca

DIPUTACIÓECONOMIALOCAL ➜
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Imatge d’arxiu del municipi de Foradada, a la Noguera.

Vostè és un ferm defensor dels
pobles.
Sí, perquè són l’estructura del
país. La base de la nostra comu-
nitat. Catalunya comença als
seus pobles i tot allò que supo-
si una agressió als petits muni-
cipis ho és a la nostra identitat
col·lectiva.
Per tant, la nova reforma local
espanyola l’ha fet patir?
Ami i als 231 alcaldes d’aques-
tes terres. La LRSAL és una llei
que se centra en la supressió de
les competències municipals
pròpies, en els casos que s’in-
compleixin puntualment els ob-
jectius d’estabilitat pressu-
postària, i atorga unes funcions
supèrflues i irracionals a les di-
putacions. Des del meu punt de
vista, això no té res d’eficient ni
d’eficaç.Tot al contrari. Suposa
més despesa i menys serveis als
ciutadans. No hem de perdre de
vista que les claus per a la sub-
sistència dels municipis petits
són els equipaments i els serveis,
perquè garanteixen la mateixa
qualitat de vida a tots els ciu-
tadans i mantenen vius els po-
bles amb una demografia més
baixa. I això només es pot ofe-
rir des de la proximitat local, des
dels ajuntaments. No es poden
invertir els rols. Les diputacions
han d’exercir una acció local te-
rritorial i els ajuntaments, una
acció local personal.Així ens ha
funcionat durant trenta anys.
Una acció territorial abocada al
dia a dia i no a les grans obres?
Hem d’anar adaptant les políti-
ques a una realitat canviant i
complexa. La gestió del món lo-
cal actual no passarà a la història
de les grans inauguracions, però
és que m’atreveixo a dir que cap
alcalde ho ha pretès. Com tam-

«Ensdevemals ciutadans,
no al lluïment institucional»

JoanReñé/PRESIDENTDE LADIPUTACIÓDE LLEIDA

Ajuntaments, la base
de lademocràcia
Els ajuntaments són a la base de
tota l’arquitectura democràti-
ca i els quemés directament cop-
sen les pulsions ciutadanes. Des
de la Diputació s’entén que el
rol del món local és cabdal per
al benestar social, però també
per a la vertebració nacional del
país. La nova llei de Racionalit-
zació i Sostenibilitat de l’Admi-
nistració Local promoguda pel
govern espanyol planteja la pos-
sibilitat que els ajuntaments pu-
guin traspassar competències a
les diputacions en els casos en
què les corporacions locals, pun-

tualment, incompleixin els ob-
jectius de dèficit, deute o regla
de despesa. La Diputació consi-
dera que aquesta llei atribueix
a les entitats locals el pes del
dèficit de l’administració públi-
ca i posa en joc la continuïtat
dels serveis de proximitat en els
entorns de menys població. En
defensa del món local, la insti-
tució ha elaborat amb la UdL
dos treballs que rebaten la llei
amb criteris objectius. Són con-
sultables a www.diputaciollei-
da.cat i s’editaran sota la capça-
lera Col·lecció 231.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

DIPUTACIÓENTREVISTA ➜

poc des de la Diputació. La nos-
tra acció de govern recau direc-
tament en les necessitats més
bàsiques dels municipis i les per-
sones. Ens devem als ciutadans
i no al lluïment institucional.
Se li nota que és alcalde d’un po-
ble petit.
Segurament hi té a veure la tra-
jectòria personal i el contacte di-
recte que he mantingut amb els
anys amb molts representants
del món local. Cap ajuntament,
cap, ha plantejat el suport de la
Diputació per a projectes de gran
envergadura mediàtica o obres
que no passessin el filtre de l’ex-
posició pública, en uns moments

en què la societat té altres ne-
cessitats per resoldre.
Per exemple?
El 2013 va saltar l’alarma de les
llars d’infants,menjadors i trans-
port escolars. L’Estat no paga el
que ens pertoca per mandat es-
tatutari i la Generalitat està lli-
gada de mans i peus. Per tant,
vam injectar 4 milions d’euros
a sufragar la despesa dels ajun-
taments en llars d’infants i,
prèviament, vam aprovar una
partida de diners considerable a
favor de 600 famílies de les co-
marques de Lleida excloses dels
ajuts de transport i menjador es-
colar no obligatori.Aquests dies

estem tancant una aportació ex-
traordinària als consells i als
ajuntaments de 15,4 M€.
Quin balanç faria d’aquests anys
al capdavant de la Diputació?
Ens hem hagut d’adaptar a unes
circumstàncies socioeconòmi-
ques molt especials, però hem
pogut fer coses molt útils per a
la societat i el territori. Per quart
any consecutiu, el pressupost ha
estat aprovat per unanimitat dels
grups polítics. El pressupost és
la columna vertebral de qualse-
vol administració. Poder-lo con-
sensuar cada any és una mostra
de responsabilitat de tots nosal-
tres, tant de l’equip de govern

com de la resta de grups polítics.
Per tant, cal agrair als diputats
el seu treball, esforç i generosi-
tat a l’hora de trobar aquell punt
que ens uneix en la gestió dels
recursos dels ciutadans en uns
temps que, per al bé de la comu-
nitat, calen grans consensos.
Què falta fer a partir d’ara?
Hem de fer un pas més en l’as-
pecte social. Hem consolidat tot
el que ja s’estava fent i ho hem
implementat. La Diputació té re-
lació amb unes 1.200 associa-
cions de caire social, cultural, es-
portiu, sanitari i de tota mena.
Això dóna mesura de la rique-
sa de la societat lleidatana. En
un moment de dificultats, totes
les entitats i associacions –espe-
cialment les de caire social– es-
tan ajudant a contenir les línies
vermelles del benestar. Per tant,
crec que podem bastir una xar-
xa de solidaritat encara més àm-
plia i coordinada en benefici de
la comunitat.
Hi ha hagut una implicaciómolt
forta de la Diputació en el pro-
cés sobiranista.
El paper del món local en la ver-
tebració nacional del país i en el
procés d’autodeterminació del
poble de Catalunya és crucial.A
la Diputació de Lleida hi ha una
majoria, començant pels grups
de govern (CiU i Convergència
DemocràticaAranesa), a favor
de la lliure determinació dels po-
bles i que escolta la veu dels ciu-
tadans. Cada dia tenim més di-
ficultats per disposar dels recur-
sos i infraestructures que legíti-
mament ens pertoquen. La res-
posta és el menysteniment i
l’amenaça apocalíptica. I en
qüestions bàsiques que fa qua-
ranta anys que havien d’estar re-
soltes –la llengua, l’ensenyament
o la cultura– hem reculat fins a
extrems predemocràtics.
La gran majoria dels catalans es-
tem cansats de demanar, una i
altra vegada, respecte pels nos-
tres drets socials i nacionals.Al
final t’adones que la transició ha
estat una presa de pèl majús-
cula i que, si no vols desaparèi-
xer, et toca reprendre el camí
que s’estroncà traumàticament
el 1714. I aquest no és altre que
dotar-nos d’un estat propi, ges-
tionar els nostres recursos i con-
vertir-nos en un estat més de la
UE.
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DIPUTACIÓNOVESTECNOLOGIES

L
’adaptació de la gestió de la
Diputació, institució amb
dos segles d’història, a l’ac-

tualitat per tal de mantenir la
qualitat dels serveis ha implicat
en els darrers anys un esforç es-
pecial per desplegar l’adminis-
tració electrònica. L’e-Adminis-
tració i l’oficina virtual de l’Or-
ganisme de Gestió i Recapta-
ció en són un bon exemple.
L’efectivitat d’aquests nous ser-
veis va permetre, per exemple,
que l’any 2013 es duguessin a
terme fins a 16.000 tràmits en
línia a través dels webs de la cor-
poració provincial.Això suposa
un increment del 75% en rela-
ció a l’any anterior en la utilit-
zació de l’oficina virtual. La in-
formatització d’aquests serveis
ha suposat una inversió per part

de la corporació provincial de
80.000 euros i s’ha traduït en un
estalvi, en termes de reducció
de les càrregues administratives,
d’aproximadament mig milió
d’euros des que es va implantar
el servei.

La gestió que porten a terme
les institucions comporta de for-
ma inapel·lable en ple segle XXI
una agilitat en la comunicació
amb els usuaris.Aquests canals
han de permetre garantir que els

ciutadans tinguin accés a la in-
formació i als serveis del seu in-
terès i ha de facilitar una inter-
locució directa i àgil entre la ciu-
tadania i l’Administració.

Tràmits electrònics

El model de gestió de la Di-
putació es basa, precisament, en
la proximitat i la territorialitza-
ció i, per tal que aquests criteris
siguin reconeguts àmpliament i
de manera efectiva, la institució
ha dut a terme una redefinició i
una reordenació dels seus pro-
pis canals de comunicació.
Aquest nou model és el que es
pot trobar al nou web de la cor-
poració provincial: www.dipu-
taciolleida.cat.

Aquest web corporatiu facili-
ta els tràmits electrònics relacio-

nats tant amb la convocatòria
d’ajuts i subvencions o el paga-
ment de tributs locals com amb
altres gestions en línia que es po-
den dur a terme a través de la
seu electrònica de la corporació.
El web permet la descàrrega de
diferents documents i la trami-
tació de sol·licituds per diversos
canals. Per exemple, els consells
comarcals poden sol·licitar ajuts
per a l’eficiència energètica i els
municipis, per a llars d’infants.

Un nouweb per als nous
canals de comunicació
LA DIPUTACIÓ ESTRENA UN PORTAL PER AGILITZAR L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ I
ALS TRÀMITS EN LÍNIA, QUE HAN PERMÈS UN ESTALVI DE MIG MILIÓ D’EUROS

16.000 GESTIONS

Durant l’any 2013 es van
dur a terme fins a 16.000
tràmits en línia a través
dels webs de la corporació

Ajuts allotjamentde temporers
❚ Sol·licitar subvencions per als tre-
balls temporals i de la gestió dels
allotjaments de temporers a les en-
titats locals de la campanya agrària.

Ajuts socials
❚ Permet sol·licitar ajudes per aten-
dre situacions socials d’urgència en
l’àmbit local i per a famílies amb si-
tuació de risc.

Transport escolar noobligatori
❚Ajuts per contribuir al finançament
del servei de transport escolar no
obligatori .

Servei de teleassistència
❚ Amb la col·laboració del departa-
ment de Benestar i Família de la Ge-
neralitat s’ofereixen ajudes per rebre
serveis bàsics de teleassistència per
a persones que es troben en una si-
tuació de risc social.

Llars d’infantsmunicipals
❚ L’objecte d’aquest programa es re-
gular la concessió d’ajuts als ajunta-
ments amb llars d’infants municipals
autoritzades pel departament d’En-
senyament de la Generalitat.

Menjador escolar
❚ Dotació econòmica per atendre el
finançament del cost del servei de
menjador escolar.

TRÀMITSQUEESPODENFERENLÍNIA, JASIGUIPERPARTICULARS, JASIGUIPERENTITATSLOCALS

El nou web de la Diputació agilitza els canals de comunicació amb el ciutadà i els ajuntaments.

El web ofereix un catàleg en línia de l’oferta cultural. El web permet l’accés a informació històrica de la corporació.

Portada de la pàgina web estrenada recentment.

AJUTS I PAGAMENTS

La seu electrònica permet
sol·licitar ajuts per a
particulars o institucions i
dur a terme pagaments
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➜

Consultorismèdics
❚ Sol·licituds dels ajuntaments per
assumir les despeses de remodela-
ció de consultoris mèdics locals o per
al seu manteniment.

Sales de vetlla
❚ Ajuts directes de salut pública per
als ajuntaments per a la inversió en
sales de vetlla i tanatoris.

Parcs de salut
❚ Subvencions per crear espais lúdics
i de salut per a la gent gran als mu-
nicipis de Lleida.

Control d’aigües
❚ La Diputació de Lleida ofereix el
Servei de Control de Qualitat de les
Aigües, així com una línia d’ajudes
destinades a la millora i actualitza-
ció de les xarxes de distribució de
l’aigua.

Salvament i socorrisme
❚ Ajudes per als ajuntaments amb
l’objectiu que puguin disposar del
servei de socorrisme a les piscines
públiques al llarg de l’estiu i fomen-
tar la pràctica d’uns hàbits saluda-
bles.

Alta a tercers per aproveïdors
❚ El servei online permet la tramita-
ció per donar d’alta tercers per liqui-
dar a proveïdors.

Permís d’obres
❚ Obtenir la llicència a totes les ac-
tuacions en zona d’influència de ca-
rreteres per tal de controlar que es
compleixi la normativa vigent.

Visites guiades
❚ Sol·licitud per a visites guiades al
Palau de la Diputació, amb l’objectiu
de conèixer tant la història de la ins-
titució com de la seva seu. El servei
va dirigit tant a la ciutadania en ge-
neral com a grups d’estudiants. Amb
referència als estudiants, es disposa
d’un material didàctic.

Servei d’Arxius i Informació
❚ Els ciutadans poden dirigir-se al
Servei d’Arxius, Estudis i Informació
de la Diputació per poder consultar
la documentació administrativa i
històrica que es troba dipositada a
les seves instal·lacions.

Sol·licitar informació de l’Arxiu
❚ S’ofereix la possibilitat d’accedir a
les publicacions de la seva bibliote-
ca i hemeroteca auxiliars, entre les
quals val a destacar la col·lecció
completa del BOP, DOGC, BOE i BOR-
ME.

TRÀMITSQUEESPODENFERENLÍNIA, JASIGUIPERPARTICULARS, JASIGUIPERENTITATSLOCALS Catàlegonlinede
l’Oferta Cultural de
l’Institutd’Estudis
Ilerdencs

■ La Diputació ha recupe-
rat l’Oferta Cultural de l’IEI
amb l’objectiu d’impulsar
el motor econòmic de la cul-
tura.Un catàleg de contrac-
tació artística que inclou
prop de 400 grups d’una
trentena de sectors artístics
i culturals de les terres de
Lleida. Les raons més des-
tacades per implementar
aquest catàleg de l’Oferta
Cultural se centren en el fet
que els principals beneficia-
ris són artistes, actors i crea-
dors de les comarques de
Lleida i que ajuntaments i
consells comarcals, amb el
suport econòmic de l’ens
provincial, poden ampliar
la seva oferta de cultura
amb productes artístics nos-
trats i de qualitat. La bona
acollida del serveis de
l’Oferta Cultural de l’IEI és
ben visible avui en dia i ja
compta amb més d’un cen-
tenar de contractacions
anuals de grups i artistes
d’arreu de les comarques de
Ponent.

Facilitar lagestió i
la tramitacióde
facturesde forma
electrònica

■El departament de Noves
Tecnologies ha fet una im-
portant aposta per instal·lar
un programa informàtic que
facilitarà als ajuntaments la
gestió i la tramitació de les
factures de forma electròni-
ca.D’aquesta forma, els ens
locals podran complir amb
la nova normativa que obli-
garà les administracions pú-
bliques a disposar d’un re-
gistre electrònic de factures
a partir del gener de 2015.
Aquest programa, sense cap
cost per als ajuntaments que
ho sol·licitin, permetrà in-
troduir de forma electròni-
ca totes les factures junta-
ment amb la corresponent
informació tècnica i
econòmica per garantir una
correcta identificació.
Aquest projecte també per-
met, a més d’un estalvi evi-
dent, acostar l’ús de docu-
ments i signatures electròni-
ques a tots els municipis de
Lleida, mitjançant un pro-
cediment idèntic per a tots
els ajuntaments.

El nou web de la Diputació agilitza els canals de comunicació amb el ciutadà i els ajuntaments.
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La seu de Recaptació, a la ciutat de Lleida, que ara també és la seu dels Tributs de Catalunya.

L
a gestió dels tributs locals
per delegació dels ajunta-
ments ha estat un dels sig-

nes d’identificació més consoli-
dats de la moderna administra-
ció provincial. El bon funciona-
ment de l’organisme que se n’en-
carrega ha permès que 228 dels
231 ajuntaments de Lleida ha-
gin confiat la recaptació dels seus
tributs locals a la Diputació a tra-
vés de l’entitat autònoma. En
paral·lel a la modernització de

la institució, d’altra banda, l’Or-
ganismeAutònom de Gestió i
Recaptació deTributs Locals ha
habilitat una seu electrònica a

través de la qual els ciutadans
poden dur a terme bona part
dels tràmits que tenen relació
amb l’Organisme.

A través de la utilització de
l’anomenada e-Administració,
es produeix a més un estalvi de
càrregues administratives valo-
rat en aproximadament uns
500.000 euros,mentre que la in-
versió necessària per impulsar
l’administració en línia ha es-
tat de 80.000 euros. L’Organis-

meAutònom gestiona uns 130
milions d’euros anuals i assegu-
ra el cobrament dels ingressos
que han de nodrir les arques mu-
nicipals. La quantitat global de
recaptació que es gestiona cada
any s’ha vist considerablement
incrementada en la darrera dèca-
da. Per exemple, l’any 2003, la
Diputació va gestionar impos-
tos per valor de 48milions d’eu-
ros, mentre que ara en té dele-
gats al voltant d’un 60% més.

L’any 2013, la contribució urba-
na (IBI) va arribar als 68,7 mi-
lions d’euros; uns altres 6,87 van
ser de rústica i els vehicles van
sumar 14,17 milions d’euros
més. L’Impost d’Activitats
Econòmiques va suposar vuit
milions d’euros més i la resta,
fins a 130 milions, es reparteix
entre plusvàlues o taxes com la
de la brossa. L’Organisme avança
als ajuntaments uns 40 milions
per donar liquiditat.

Gestió de tributsmés propera
LA SEU ELECTRÒNICA DE L’ORGANISME DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS IMPOSTOS LOCALS AGILITZA ELS
TRÀMITS I PERMET UN ESTALVI DE FINS A MIG MILIÓ D’EUROS PER UNA INVERSIÓ DE 80.000 EUROS

Un exemple dels tràmits que es poder dur a terme a través de la seu electrònica de l’Organisme.

228 AJUNTAMENTS

L’Organisme gestiona
els tributs de 228 dels
231 ajuntaments de
Lleida per delegació

TRÀMITSENLÍNIA

Seuelectrònica
❚ La seu electrònica de l’Organis-
me Autònom de Gestió i Recap-
tació de Tributs Locals
( h t t p s : / / s e u e l e c t r o n i -
ca.oagrtl.cat) permet dur a terme
pagaments i altres tràmits.

Contribucions i sancions
❚ Per exemple, a través del web
es poden dur a terme el paga-
ment tant dels tributs que té de-
legats l’Organisme per part de
les entitats locals com de san-
cions de circulació, que també
han cedit diversos ajuntaments.
De la mateixa manera, el contri-
buent pot domiciliar al banc di-
ferents pagaments.

Certificats
❚Via seu electrònica, l’usuari pot
fer emissions de certificats neces-
saris per algunes tramitacions,
entre els quals el certificat de
deutes cobrats, o bé el de deutes
pendents o els justificants de pa-
gament.

Edició
❚ De la mateixa manera, pot ac-
cedir a l’edició del parcel·lari de
l’Impost de Béns Immobles de
Rústica o també l’edició de re-
buts domiciliats amb totes les se-
ves dades bancàries.

Procediments
❚Quant a la tramitació de proce-
diments, la seu electrònica de
l’Organisme de Recaptació pos-
sibilita fer la declaració de plus-
vàlua; sol·licituds de bonifica-
cions o exempcions; la devolució
d’ingressos indeguts; la interpo-
sició de recursos de reposició da-
vant l’administració, o bé la iden-
tificació del conductor objecte de
sancions de circulació.

Estalvi
❚Tot plegat, forma part de l’e-Ad-
ministració, que ha permès des
de la seva posada en servei un
estalvi de 500.000 euros.

Altres administracions
❚ Si l’usuari autoritza l’Organisme
de Recaptació, aquest pot intero-
perar amb altres administracions
en els casos en què el tràmit im-
pliqui més d’una institució.

DIPUTACIÓDELLEIDAORGANISMEAUTÒNOMDEGESTIÓ IRECAPTACIÓDETRIBUTSLOCALS
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Lapresènciade laDiputacióa les xarxes socials i a internet

Tota la informacióde la
corporació, a copdedit
LA NOVA APLICACIÓ PER ATELÈFONS INTEL·LIGENTS JA ESTÀ DISPONIBLE

L
a Diputació de Lleida ha po-
sat en funcionament una
aplicació per a telèfons mò-

bils intel·ligents i tauletes per tal
que els lleidatans puguin conèi-
xer de primera mà totes les no-
vetats al voltant de la institució.
A través d’aquesta aplicació gra-
tuïta l’usuari podrà accedir de
forma fàcil i senzilla al Butlletí
Oficial de la Província (BOP),
on es poden consultar tota me-
na de dades, des de les actes dels
plens fins a les contractacions
que duen a terme la Diputació
i els diferents ajuntaments de les
terres de Lleida.

A més a més, l’aplicació tam-
bé informa l’usuari de l’agenda
oficial d’activitats de la corpo-
ració provincial, i dóna accés di-
recte al web de la Diputació i a
les últimes notícies sobre la se-
va activitat. Dins de l’aplicació
també es podrà trobar un loca-
litzador geogràfic que permetrà
saber on són ubicats els diferents
serveis que presta la Diputació
en tots els àmbits.

Amés d’aquesta nova eina de
contacte amb la institució, l’àrea
de comunicació de la Diputació
també elabora cada setmana un
butlletí electrònic que s’envia
per correu electrònic a tots
aquells usuaris que es registrin
a la pàgina web. El butlletí re-
passa totes les notícies i actes en
els quals prenen part el presi-
dent i els consellers de la corpo-
ració durant la setmana i dóna
accés directe a continguts am-
pliats sobre aquestes activitats.

A l’abast.
La nova
aplicació
permet
conèixer la
seva agenda
i les últimes
novetats.

CEEI Lleida
www.ceeilleida.cat
973 221 119
ceei@ceeilleida.com

Alt Urgell
www.xarxaceilleida.cat/cen-
tres/ceialturgell
973 355 798
cetap@alturgell.cat

Balaguer
www.xarxaceilleida.cat/cen-
tres/ceibalaguer
973 445 200
cei@balaguer.cat

Bell-lloc
www.xarxaceilleida.cat/cen-
tres/ceibell-lloc
973 560 100
incubadora@bell-lloc.cat

LesBorgesBlanques
www.xarxaceilleida.cat/cen-
tres/ceiborgesblanques
973 142 805
cei@borgesblanques.cat

Cervera
www.xarxaceilleida.cat/cen-
tres/ceicervera
973 530 200
cei@cerverapaeria.cat

Pallars Jussà
www.xarxaceilleida.cat/cen-
tres/ceipallarsjussa.
973 650 187
tarrat@pallarsjussa.cat

Pallars Sobirà
www.xarxaceilleida.cat/cen-
tres/ceipallarssobira
973 620 107
xavier@pallarssobira.cat

Solsonès
www.xarxaceilleida.cat/cen-
tres/ceisolsones
973 481 752
cei@ctfc.cat

Tàrrega
www.xarxaceilleida.cat/cen-
tres/ceitarrega
973 313 679
cdomingo@tarrega.cat

Torrefarrera
www.xarxaceilleida.cat/cen-
tres/cei-torrefarrera
973 750 001
info@ceeilleida.cat

Val d’Aran
www.xarxaceilleida.cat/cen-
tres/ceivaldaran
973 641 801
m.orti@aran.org

CEEI LLEIDA

■

Facebook
❚ L’eina perfecta per conèixer el dia
a dia de la Diputació i seguir quines
són les seves iniciatives més desta-
cades i a les que dóna suport. El
perfil de l’ens provincial també ofe-
reix, a més, la possibilitat de parti-
cipar en concursos relacionats amb
les terres de Lleida.

Instagram
❚ La xarxa social ideal per conèixer
nous racons de Lleida gràcies a la
participació dels seus usuaris o
igers. Imatges de tot tipus: paisat-
ges, turisme, gastronomia i festes
populars. Tot a l’abast de la mà per
descobrir quins llocs visitar per viu-
re noves experiències.

Canal Youtube
❚ Aquesta opció permet visionar
tots els continguts audiovisuals vin-
culats a l’activitat de la Diputació, ja
siguin propis o d’altres mitjans. Ser-
veix també per conèixer els testi-
monis de les persones que reben
directament el suport o l’ajut de la
institució.

www.perseguitsisalvats.cat
❚ Un dels projectes més em-
blemàtics de la diputació que per-
met conèixer les rutes d’evacuació
que milers de jueus van fer servir
durant la Segona Guerra Mundial
per fugir de l’horror nazi. Aquest
web permet aprofundir en les po-
tencialitats de la iniciativa.

www.oagrtl.cat
❚ És l’organisme dedicat a la gestió
del tributs locals dels municipis de
les comarques de Lleida. La pàgina
ofereix informació sobre els tributs
de cadamunicipi que es gestionen
a través de l’OAGRTL, així com els
tipus impositius aplicats, simula-
dors per càlculs de tributs, norma-
tiva aplicable, etcètera.

www.lleidatur.cat
❚ La pàgina web d’Ara Lleida ofe-
reix la possibilitat de programar tot
tipus de sortides i viatges turístics
per les terres de Lleida. Hi ha alter-
natives per a tots els gustos i tam-
bé s’ofereixen ofertes especials per
als membres dels Club d’Amics de
Lleida. També es poden tramitar
reserves on-line.

www.ojc.cat
❚ La pàgina oficial de l’Orquestra
Simfònica Julià Carbonell de les Te-
rres de Lleida, dirigida per Alfons
Reverté Casas. Permet conèixer
l’agenda d’activitats de l’orquestra,
qui són els músics que la compo-
nen i també quina és l’activitat de
la fundació privada que posa nom
a la mateixa orquestra.

Els interessats també poden subscriure’s al butlletí informatiu.
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