
Sergi Talamonte Sánchez, com a Portaveu del  Grup Municipal Comú  de Lleida, d'acord amb el ROM municipal i el Règim de Sessions 
Plenàries i Normes de Funcionament del Ple presenta la següent ESMENA A LA TOTALITAT a l’expedient de pressupost de l’any 2023 
en els següents termes:

PRESSUPOST D’INGRESSOS:

Al pressupost d’ingressos s’introdueixen les següents modificacions:

Exposició de motius:

El govern només preveu un increment del 8% en els ingressos per la taxa a les elèctriques i gas, quan la seva facturació, sobre la que 
es referència la taxa, s’ha disparat en els dos darrers anys. La factura dels domicilis ha augmentat una mitjana del 142% el 2022, i el 
2021 ja no s’havia repercutit l’increment de la facturació tot i que la factura de la llum ja va pujar un 50%. Per tant, es justifica un 
augment del 100% de la recaptació via taxa a les companyies subministradores d’electricitat i energia.  Això suposa 1,7 milions més que 
els previstos pel govern, als quals s’afegeixen 73,555 euros més per la taxa de compensació de Telefònica, situant-la al nivell que s’està 
ingressant de mitjana en els municipis catalans.



PRESSUPOST DE DESPESA:

Al pressupost de despesa, capítols 2 i 4 s’introdueixen les següents modificacions:

Exposició de motius:

Reduïm partides per valor de 2,13 milions

Estalvis en:
- electricitat i gas: 1.114.380€ (el govern preveia un increment del 100%, que suposa 4.031.902 euros d’increment, que nosaltres rebaixem en 1,1, 
milió, aplicant un increment del 80% en la despesa).
- en despeses «electoralistes»: protocol, comunicació pròpia i mitjans de comunicació: 348.732 (el govern pressuposta un increment de 280.000 euros 
en aquestes partides. Nosaltres proposem una reducció de 68.000 euros respecte a l’any passat, amb criteri d’austeritat, per cobrir necessitats de ciutat).
- eliminació Fundació Paisatge urbà: 28.500€.
- rebaixes en carburants: 40.000€.
- criteri d’austeritat en altres despeses de funcionament, manteniment, estudis i treballs externs, que acaben sent calaixos de sastre sense un pla d’acció 
definit al darrera.

Augmentem partides per valor de 3,9 milions

 Àmbit social i habitatge 

- Pla d’acció al Centre Històric i també a altra barris amb major acumulació de pobresa.
- Campanyes de civisme, informació sobre serveis socials i pobresa energètica, ajuts per rehabilitació i eficiència energètica.
- Reforç d’educadors de carrer.
- Reforç dotació per al nou concurs del servei que ara presta Jericó, preveient trasllat fora del Centre Històric.
(+330.000, tenint en compte que el govern ja planteja un increment de més de 3 milions en el pressupost d’acció social)



- Habitatge: 150.000 per crear el departament d’habitatge dins l’estructura municipal, per a identificació i inspecció d'habitatges buits i anàlisi de dades
+350,000 per a transferència a l’EMU per a compra, rehabilitació i convenis d’habitatge: reforç taula emergència, programes Housing First i lloguer 
social.

- Centre cívic del Clot: 77.543€
- Dotació de llibres i revistes per a biblioteques i sales de lectura de Centres Cívics: 15.000€

- Programes IMO vinculats a inclusió social: especial atenció a dones en situació de prostitució, menors i ex-menors no acompanyats, programes 
d’inclusió de persones sense llar, en el marc del compromís per unes polítiques d’inclusió de més qualitat (aquesta partida s’inclou a l’apartat 
d’ocupació: IMO).

- Increments en l’àrea de salut per a programes de salut mental i salut comunitària (+100.000).

 Transició ecològica i acció climàtica

- Urbanisme tàctic per avançar en la reducció i pacificació del trànsit (+100.000).
- Millora del servei de bus (+100.000).
- Acció climàtica: 310.000 euros per impulsar fotovoltaiques i estudis d’adaptació al canvi climàtic.
- Arbrat: ampliació de 576.000€ per ampliació, intensificació de la plantació d’arbrat i desenvolupament del projecte de Sant Joan.

 Millora de l’estat de la ciutat

- Neteja: ampliació del 100.00€ per dotar de finançament estructural la Fundació Lleida 21 i que l’1% del contracte de neteja previst per a 
sensibilització es pugui utilitzar per aquest fi (actualment s’usa per finançar la Fundació i les seues campanyes de sensibilització ambiental).

- Horta: +100.000€ per camins.

- Millora de la partida de manteniment carrers i camins de l’Horta (230.000€+100.000€).

- Millora enllumenat (+100.000€).



 Promoció econòmica:

- Ajudes a empreses: +350.000€ per línies d’ajut lligades a estalvi energètic i autoproducció, en especial gremi de forners.

- Mercats: 250.000€ per manteniment i millores mercat central, Fleming i Balàfia.

- Programes IMO de foment de l’ocupació en sectors emergents vinculats a l’economia circular i digitalització (+1150.000€): oficis relacionats amb 
energies renovables, sector agrari, reciclatge, programació... (lligat a acció social i acció climàtica).

- Promoció d’activitat a l’Horta: 
Creació del servei de Banc de terres: web i gestió de borsa de terres i arrendaments (73.000€).
Ajuts per a la reconversió de l’activitat en finques en terreny urbà o limítrof, en els espais de transició entre l’Horta i la ciutat (100.000€).

 Altres

- Refugi dels Peluts: 153.716 euros d’ampliació per manteniment del projecte CER, inici pilot de control de femtes i millores en el refugi.

- Fons de cooperació internacional: +90.000€ per donar compliment a la despesa compromesa al nou Pla de Cooperació.











Lleida a 18 de novembre del 2022

Sergi Talamonte Sánchez

Portaveu del Grup municipal Comú de Lleida

Al Ple de la Paeria de Lleida


