
PROPOSTES 

 PRESSUPOSTOS 2016

 PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BÉ COMÚ

PARTICIPACIÓ

Fons d’ajustament Pressupostari destinat als Pressupostos participatius via consells 
territorials i plenari d’infants i adolescència.
Reducció del Fons de contingència, per destinar 500.000€ a emergències socials i no a
modificació de pressupostos.
Foment de la Participació Ciutadana per decidir el repartiment del Romanent de 
Tresoreria per Despeses Generals i inversions a realitzar.
Cerca de la Moneda social Economia Col·laborativa  Microcrèdits ciutadans.

TRANSPARÈNCIA

60.000€ per a l'elaboració d’auditories municipals.
Eliminar totes aquelles partides anomenades «Altres» per partides específiques que 
donin informació real al ciutadà d’on es gasten els seus diners.
Exemples:
Altres Subministraments (no aigua, telecomunicacions, energia elèctrica o gas) 
94.508,29€. 
Altres Despeses de Funcionament  1.303.530,70€. 
Altres Contractes/Serveis de Professionals/Empreses 8.990.854,81€.
Aclarir qui i per quin concepte de DIETES DE CÀRRECS ELECTES per 11.979,00€.
Incloure la previsió de subvencions de la partida ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE 
ÀNIM LUCRE 1.249.504,11€.

BÉ COMÚ

1. Remunicipalització de la Zona Blava.

Millora de la liquiditat de l'Ajuntament.
Autogestió en quant la normativa ho permeti.
Reducció dels interessos per préstecs a curt termini.
Capacitat d'Inversió en Tecnologia i creació de sinergies amb el teixit empresarial i del 
PciTAL.



2. Increment de la despesa social:

Increment de la partida destinada a la formació en idiomes.
Creació de la partida de beques-menjador en 175.000, amb col·laboració del 
Consell Comarcal del Segrià.
Aprofitar la menor càrrega financera derivada del mercats internacionals per 
pal·liar la situació d’emergències habitacionals. Evitar patiments innecessàries per 
pobresa energètica i donar compliment a la ILP, per un valor inicial de 300.000€ en
formació, rehabilitació d’habitatges i increment del fons social d’impagaments.
Increment dels ajuts a les famílies per conceptes educatius (beques per adquisició 
de material escolar, tutorització d’adults nouvinguts…).
Plans ocupacionals lligats als barris.

3. Control de les Grans Concessions:

Neteja, compliment d’objectius realistes vers el reciclatge. Millora de la sensació de
netedat de la ciutat, treball conjunt amb els agents cívics.
Bus, estalvi real en kilòmetres i millora dels temps de pas, i de l'eficiència dels 
recorreguts actuals, que permetrà un estalvi mínim de 350.000€.
Millora de la qualitat de l'aire amb l’adquisició de vehicles elèctrics o propulsats 
amb gas. Rebaixa del preu senzill a 1€.
Aigua, millora de la xarxa d’abastament sense cost extra per ciutadà que permeti 
la contractació oberta de les obres.

4. Millora de l’eficiència de les transferències diverses:

Reducció de l’aportació a l'EMU per la rebaixa del cost financer de fins a 500.000€.
Reducció de l’aportació a Fundacions opaques com la del Teatre de la Llotja (millora
de la gestió per una persona qualificada). Eliminació de la Fundació Paisatge Urbà 
(traspassar funcions a Lleida 21 i gestió externa del Club Banyetes amb 
coordinació de l'IMAC).
Programació de festes populars amb criteris ètics, els menjars provinent de circuits
de proximitat, estalvi de despesa supèrflua en gestió de recursos i equipaments 
tècnics eficients.
Revisió dels convenis amb entitats esportives, fent-les transparents, i justificació 
del caràcter social de les activitats finançades.

Vine i diu la teva


