
 
 
 
 
 

 

Annex sobre viabilitat econòmica 
 

Aquest document es un annex al Programa del comúdelleida 

 
 
Resulta evident que, a més de mesures organitzatives de sentit comú, cal diners, cal 
dotació pressupostària per dur a cap bona part de les mesures, i així ho hem 
assenyalat. Atesa l’opacitat mostrada durant anys per l’actual govern de la Paeria, 

l’única manera de saber realment com s’estan gestionant els comptes municipals és 
fer-ne una auditoria, actuació amb què ens comprometem. 

D’on sortiran el milió d’euros que comprometem per als primers sis mesos i els  cinc 

milions que comprometem als pressupostos del 2016?  

El marge de maniobra econòmic durant els primers sis mesos, amb uns pressupostos 

de 2015 aprovats, parcialment executats i contractualment compromesos amb 
actuacions diverses és molt limitat.   

Tot i aquesta dificultat, resulta igualment clar que amb el que sabem dels comptes 

es poden avançar compromisos que constitueixin el tret de sortida d’un pla de xoc, i 
una manifestació contundent de la claredat amb què es volen canviar les prioritats. 

 En pagament d’interessos, atès que el ministeri d’Hisenda ha concedit 

enguany als ajuntaments crèdits sense interessos, en realitat es pagaran uns 

500.000 euros menys dels pressupostats. 

 Durant els primers sis mesos, com no podem alterar el pressupost ni per tant 

els salaris ja aprovats, sí podem comprometre’ns que els regidors del Comú 

farien donació a necessitats socials d’aproximadament el 30% de reducció en 

el salari que estableix el nostre Codi ètic, adaptant-lo als salaris de personal 

de responsabilitat similar de l’Administració. En el cas d’obtenir una majoria de 

14 regidors, l’estalvi en aquests primers 6 mesos que resultaria d’aquestes 

donacions dels 14 càrrecs seria d’aproximadament 125.000 euros. 

 També durant els primers sis mesos podem establir el nostre propi equip 

assessor eventual, com són els gestors especialitzats dels diversos ens 

municipals, tot establint una reducció en les remuneracions en el mateix 

percentatge que l’aplicat als càrrecs electes. L’estalvi mínim en sis mesos seria 

de 75.000 euros. 

 En comunicacions postals comptem a poder obtenir uns altres 100.000 euros, 

i en contractes de prestació i serveis almenys 300.000 euros. 



 
 
 
 
 

 

Així doncs, només en els primers 6 mesos ens podem comprometre a 
augmentar en més de 1.000.000 d’euros els fons destinats a necessitats 

vitals de les persones. 

El canvi d’orientació a què ens comprometem resulta, doncs, radical. I això amb 
uns pressupostos en què no hem tingut participació. 

Els primers mesos, a més d’aquest increment que bé resoldrà un bon nombre 
d’emergències, hauran d’aprofitar-se per posar en marxa tota la maquinària 

necessària per obtenir el màxim rendiment del canvi d’orientació pressupostària que 
es veurà en tota la seva extensió als pressupostos del 2016. D’on surten els 

5.000.000 d’euros d’increment en inversió social que comprometem? 

Com dèiem, el primer que cal fer quan parlem de pressupostos és una auditoria dels 
comptes, i més amb l’opacitat que ha caracteritzat el detall de les despeses durant ja 
fa molts anys. Amb aquestes limitacions, però, i abans de conèixer el detall de tot el 

funcionament municipal, que sens dubte ha de permetre més estalvis i reorientació 
en la inversió, ja ens podem comprometre amb les següents xifres: 

 

INTERESSOS DEL CRÈDIT DE L’AJUNTAMENT 
Reducció en aproximadament 500.000 euros, ja que el ministeri d’Hisenda ha concedit crèdits 
sense interessos. 
 
RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS ALTS CARRECS 1.217.455,96  

Reducció en aproximadament 500.000 euros. 

PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR  1.059.529,04 
Reducció mínima de 150.000 euros simplement reduint el salari, a banda de la possible reducció 
d’aquests càrrecs assessors que es pugui dur a terme un cop estudiada la funció que fan.  

COMUNICACIONS POSTALS   575.000,00.  

Reducció mínima de 200.000 euros. Ja n’hi ha prou d’escriure tres cartes per informar que hi haurà 
targeta hores blaves, que un té dret a accedir-hi, que un pot anar ja a recollir-la. 

CONTRACTES DE PRESTACIONS I SERVEIS    12.233.633,06 
Reducció almenys en 1.000.000 d’euros, fins als 11.233.368,63 de l’any anterior, ja que els preus 
dels serveis han anat a la baixa durant l’any. 

ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA, que inclou entre altres conceptes el centre de convencions 

La llotja.   1.662.924 
Una optimització dels recursos ha de permetre reduir els costos en aproximadament 200.000 
euros. 

FONS D’AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI de què disposa lliurement alcaldia   318.000 euros. 
Reducció mínima  de 100.000 euros. 

INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL, noves vies i 
infraestructures, enllumenats nous, parcs i jardins 4.731.955,00  

Reducció 4.000.000 d’euros. Tal i com dèiem al programa, cap plaça nova mentre hi hagi persones 
a Lleida sense les necessitats mínimes vitals cobertes. 
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Hi ha, doncs, marge de maniobra, per dedicar els recursos previstos a incrementar 
les dotacions destinades a polítiques socials, i si fins ara no s’ha fet és perquè les 

prioritats del govern municipal eren unes altres.  

També hi ha recursos per posar en marxa altres línies de treball importants en el 
programa del Comú, com ho és l’increment de l'autonomia energètica de la ciutat de 
Lleida, de totes les infraestructures municipals i dels ciutadans i ciutadanes de Lleida, 

de la ma del compromís amb les energies renovables. A aquest objectiu hi 
destinarem aproximadament 1.500.00 euros anuals durant 4 anys.  

Les xifres són realistes, i no hem volgut caure en l’engany d’incloure-hi determinats 

ingressos que no és segur quan es cobraran ni en quines quanties, com són els 
derivats de l’increment impositiu i sancions sobre els habitatges buits. 

 


