
El Grup Municipal del Comú de Lleida i en el seu nom, el seu President D. Carlos González
Iglesias i el Portaveu, D. Sergi Talamonte Sánchez, realitzen les següents:

ESMENES A LES BASES D’EXECUCIÓ 2016

Esmena 1 d’Addició
ARTICLE 7.4 AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
Afegir al Capítol II
Aplicació pressupostària 05.2310.48001 “Atencions Benèfiques i Assistència a Famílies”, ampliable 
per ingressos majors en el concepte 00.325.00 “Tramitació i Expedició de Documents”, en 
referència als expedients per la utilizació anòmala d’un habitatge o edifici d’habitatges.

Esmena 2 de Modificació 
ARTICLE 16.2 AUTORITZACIÓ DE DESPESES 
L’autorització de despeses és recomanable per totes les despeses superiors a 3.000€ (IVA exclòs), 
individualment o conjuntament, i pot comportar  comportarà la formació d’un expedient en el qual 
quedarà constància de la pressa de raó comptable. Per despeses inferiors a 3.000€ (IVA exclòs) es
pot comportar la formació de l'esmentat expedient.

Esmena 3 de Supressió
ARTICLE 24.2 AUTORITZACIÓ /DISPOSICIÓ /OBLIGACIÓ 
Eliminació apartat b)

Esmena 4 d’Addició
ARTICLE 33.5 CONTRACTES MENORS 
Es crea un registre únic, voluntari i municipal d’empreses que podran ser comunicades per enviar 
els pressupostos que fan referència a l’article 33.2, d’acord amb les instruccions i criteris aprovats 
pel cartipàs municipal

Esmena 5 d’Addició
ARTICLE 75.1 DE LA TRESORERIA 
Correspon a la Tresoreria elaborar el pla de Tresoreria, i a l’alcalde aprovar-lo. Es donarà compte a 
la Comissió Informativa per les polítiques de Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i 
l’Organització municipal, abans d’aprovar-lo.

Esmena 6 de Modificació
ARTICLE 87 FONS DE CONTINGÈNCIA
Es crea un fons de contingència de 500.000€ 1.000.000 €, 



Esmena 7 Conjunta:

7.1 De creació: ARTICLE 87 BIS. FONS D’AJUSTAMENT DE PRESSUPOSTOS
7.1.1 La partida 4-9200-22699 FONS D'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI, que l’any 2016 està 
dotada amb 318.179,00 € es destinarà en la seva totalitat a inversions de caràcter participatiu 
decidides pels consells territorials de la ciutat segons procediment de l'Annex I d’aquestes BASES 
anomenat PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS DELS CONSELLS TERRITORIALS. 
7.1.2. No obstant això, es reservaran 3.000€ i 7.000€, d’aquesta partida, respectivament als 
Plenaris d’infància i adolescència per què puguin corresponsabilitzar-se de les demandes fetes i 
puguin decidir i prioritzar les accions a fer.
7.2    De creació: ANNEX I. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DELS CONSELLS TERRITORIALS

Una vegada aprovat pel Ple el pressupost general de l'any 2016, s’informarà al president de
cada consell territorial de la quantitat assignada, segons criteris de població i manca 
d’infraestructures comunitàries, que hauran d'invertir a l'àmbit territorial de cada consell.
La quantitat definitiva serà calculada per un tècnic de participació ciutadana i un altre de la 
regidoria d’urbanisme i serà validada en comissió informativa corresponent abans del 30 
d’abril de 2016.
Al llarg del primer semestre de 2016 es convocarà una reunió específica per aquest 
concepte i abans del 30 de setembre haurà donat trasllat a la Regidoria de Participació 
ciutadana del projecte escollit per què s’iniciï, en el seu cas, l’expedient de contractació 
corresponent.
Aquests fons NO es podran destinar a despesa corrent de cap entitat, sinó que es 
prioritzaran inversions de caire socio-educatiu, rehabilitació d’espais comunitaris o 
adquisició de béns mobles o equipament comunitari de lleure. Altrament es podràn fer 
projectes conjunts entre un o més consells territorials si així ho decideixen els implicats.

7.3. De Modificació: ARTICLE 8.8 TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Es delega expressament les transferències de crèdit de l'aplicació pressupostària 04-9200-
22699 a l’Alcalde,  al Regidor de Participació Ciutadana cap a qualsevol altra aplicació 
pressupostària del pressupost que existeixi o hagi de crear-se, fins i tot de diferent àrea de 
despesa, respectant en tot cas l’article 87 BIS i l’annex I.

President D. Carlos González Iglesias; Portaveu, D. Sergi Talamonte Sánchez

Grup Municipal del Comú de Lleida 

Lleida 20 de novembre 2015

A LA REGIDORIA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS MUNICIPALS, LA HISENDA MUNICIPAL I 

POLÍTIQUES DE TRANSPARÈNCIA

A L'IL·LUSTRÍSSIM PAER EN CAP DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA


