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MEMÒRIA ECONÒMICA 2017
FUNDACIÓ PRIVADA LLEIDA 21

1.

ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ.

En la sessió del 22 d’abril de 2002 el Ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar la creació
de la Fundació Privada Lleida 21.
Tal i com queda recollit en els seus estatuts, la Fundació Lleida 21 té per objecte
general desenvolupar, fomentar i impulsar la participació de tots els ciutadans de
Lleida en la finalitat d'aconseguir un model de ciutat sostenible en els termes fixats
en el Pla d'Acció Local elaborat en el procés de l'Agenda 21 de Lleida, així com en els
projectes que puguin anar sorgint en el futur.
La Fundació Lleida 21 dóna suport en la gestió i realització de projectes ambientals
municipals d’àmbit de territori, d’educació ambiental i energia i durant el 2016 ha
dut a terme les següents activitats:

PROJECTES AMBIENTALS MUNICIPALS
La Fundació Lleida 21 és una fundació de l’Ajuntament de Lleida que te la missió de dissenyar i
gestionar projectes i estudis ambientals innovadors amb l’objectiu de fomentar el
desenvolupament sostenible i integrat al municipi de Lleida.
Els projectes de la Fundació es basen en la implicació i la participació activa dels diferents
agents socials de Lleida.
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1. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL.
Lleida en Viu.
‘Lleida en Viu’ és un programa d'educació ambiental adreçat a fomentar el coneixement de Lleida i el seu territori des de la
perspectiva ecològica, al mateix temps que actua com una eina per promoure la cultura ambiental i els hàbits sostenibles dels
lleidatans i lleidatanes. El programa ‘Lleida en viu’ s’orienta a grups escolars principalment, però també a altres col·lectius
interessats, i ofereix activitats de diferents formats: visites guiades, tallers, activitats de descoberta del medi, activitats
d'aprofundiment, jocs educatius...

► 4.491 persones a la 25ena edició el programa educatiu “Lleida en Viu!”. Durant el 2017 s’han
realitzat 218 activitats dintre del programa Lleida en Viu.
Ha augmentat el nombre de visites guiades a la Mitjana i les activitats d’aprofundiment a la Mitjana
(Aigua i Vida, El sòl de la Mitjana, Biodiversitat) i també han augmentat les visites guiades a Rufea i a
l’EDAR, les activitats d’energies i les activitats a l’horta. També s’han començat a fer visites al Museu del
Clima. Per contra aquest any han disminuït les activitats de descoberta de la Mitjana, les activitats de
residus i han disminuït molt les activitats als Camps Elisis.
Les activitats han estat distribuïdes de la següent manera:
ACTIVITAT

GRUPS

PARTICIPANTS

DESCOBRIM EL PARC DE LA MITJANA

49

1037

VISITA GUIADA AL PARC DE LA MITJANA

22

426

9

203

ELS TALLERS DE LA MITJANA
DESCOBRIM EL MEDI AMBIENT A TRAVÉS DEL JOC

15

306

LA FAUNA DE LA MITJANA

10

222

4

89

EL SÒL DE LA MITJANA
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L’AIGUA I LA VIDA

11

224

LA BIODIVERSITAT DEL BOSC DE RIBERA

4

107

ALTRES

1

6

125

2620

2

61

1

25

3

86

12

266

12

266

15

276

TOTAL MITJANA
DESCOBRIM ELS AIGUAMOLLS DE RUFEA
VISITA GUIADA ALS AIGUAMOLLS DE RUFEA
TOTAL RUFEA
DESCOBRIM L'HORTA DE LLEIDA
TOTAL HORTA
DESCOBRIM L'EDAR
VISITA GUIADA EDAR

23

462

ELS PROCESSOS DE DEPURACIÓ

11

183

49

921

6

114

TOTAL EDAR
DESCOBRIM LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6

87

12

201

DESCOBRIM ELS CAMPS ELISIS

1

18

VISITA GUIADA ALS CAMPS ELISIS

4

117

5

135

8

140

8

140

2

45

2

45

2

77

2

77

VISITA GUIADA A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
TOTAL RESIDUS

TOTAL CAMPS ELISIS
ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES
TOTAL ENERGIES
MUSEU DEL CLIMA
TOTAL MUSEU DEL CLIMA
ALTRES
TOTAL ENERGIES

► 47 nens i nenes participen a la quarta edició dels “Taller petits naturalistes”. Durant la Setmana
Santa del 2017 s’ha dut a terme la quarta edició dels tallers per a petits naturalistes, adreçats a nens i
nenes de 6 a 12 anys. Aquests tallers tenen una duració de 3h i es realitzen durant els dies laborables de
Setmana Santa en els quals hi ha vacances escolars. Es van proposar els dies 10, 11, 12 i 13 d’abril, però
finalment el taller del dia 13 d’abril es va anul·lar per falta d’inscrits. Aquest any s’ha realitzat un taller
d’orientació, un taller de textures amb elements naturals i un taller de construcció d’un memory amb les
plantes de la Mitjana.

Agenda 21 Escolar.
L’any 2005 es va dissenyar el programa Agenda 21 Escolar de Lleida, adreçat als centres escolars. Aquest programa proposa que
els centres escolars, com a agents de la ciutat, desenvolupin la seva Agenda 21, un projecte d’ambientalització del centre. Cada
escola, amb un procés participatiu, revisa els plantejaments i pràctiques educatives i es compromet en algunes accions de millora
en relació al medi ambient i la sostenibilitat, sovint del mateix centre. El programa comença en els centres interessats de la ciutat
durant el curs 2006-2007.
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► Curs 2017-18: 71 centres a la 12ena edició del programa “Agenda 21 Escolar”.
17 escoles bressol i llars d’infants
27 escoles públiques d’infantil i primària (1 incorporació)
13 instituts públics de secundària
11 col·legis concertats d’infantil, primària i/o secundària
4 escoles d’educació especial (1 incorporació)
1 centre educatiu.
► Acte de cloenda curs 2016-2017.
-

-

Cloenda de secundària. El dia 30 de maig, al Parc de la Mitjana, amb la participació de 87
alumnes i 15 professors/es. Els alumnes han participat a la Fira dels projectes i en l’espai
d’intercanvi d’experiències, amb la participació d’alumnes i professors dels centres participants.
A més han gaudit d’un taller naturalista sobre l'anellament, un taller sobre seguiment de
micromamífers i un taller d'egagròpiles d'aus.
Cloenda d’Infantil i Primària. 14 d juny, al Parc de la Mitjana, amb la participació de 290
representants de les escoles, sobretot alumnes, però també mestres, pares i mares. Edició de
56 pòsters explicant els projectes de cada escola.

► Acte de signatura de compromís de les escoles del curs 2017-2018. 30 de novembre de 2017, al Saló
de Plens, Palau de la Paeria. L’Acte de Signatura de Compromís és el primer acte comú de cada curs de
tots els centres participants en el programa Agenda 21 Escolar de Lleida. Amb aquest acte s’expressen el
compromís de cada centre en desenvolupar el seu projecte i el de l’Ajuntament de Lleida, representat
pel seu alcalde. El 2017, l’acte de signatura de compromís és fa emmarcar a dins de la celebració del Dia
de les Ciutats Educadores al Saló de Plens del Ajuntament.
Els centres participants foren: Escola Josep Mañe i Gavaldà, Escola Creu del Batlle, Escola Magí Morera i
Galícia, Escola Riu Segre, CE el Segre, Escola Frederic Godas, Escola Pràctiques II, Col·legi Santa Anna,
Escola Enric Farreny, Col·legi Maristes Montserrat. La resta de centres, han fet acte de signatura al propi
centre.

► Suporta a les escoles pels projectes ambientals per valor de 12.670 €.
NOM CENTRE

TITOL DEL PROJECTE

EBM ALBARÉS

Com fer més natural i educatiu el pati de la nostra escola

EBM BORDETA

Un pati amb hort i jardí

EBM CAPPONT

A l'Escola Bressol reciclem

EBM CENTRE HISTÒRIC

Tenim cura del nostre medi ambient proper

EBM EL RELLOTGE

Remodelem el pati

EBM GARGOT

Tenim cura de l'espai exterior de l'escola: L'hort i el pati

EBM LA MITJANA

Enjardinem el nostre pati

EBM LLÍVIA

Hort i jardí

EBM MAGRANERS

La vida del jardí

EBM PARC DE GARDENY

El Pati: l'hort i elements naturals
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EBM PARDINYES

Un pati saludable

EBM RAIMAT

La natura al nostre abast

EBM RONDA-LA MERCÈ

El nostre hort

EBM VAILET

Fem un hort, dieta saludable

LLAR D'INFANTS EL CARAGOLET DE LLEIDA

Nosaltres i l'aigua

LLAR D'INFANTS JOSEP BORRÀS

Els més petits també podem cuidar el nostre planeta

ESCOLA ALBA

Pati verd, escola viva

ESCOLA CAMPS ELISIS

L'escola amb el medi ambient. Col·laborem

ESCOLA CIUTAT JARDÍ

L'Hort per parterres, una nova estratègia

ESCOLA CREU DEL BATLLE

L'hort i les tres erres

ESCOLA EL SEGRIA

L'hort escolar: font de recursos

ESCOLA ENRIC FARRENY

Entre tots fem escola

ESCOLA ESPIGA

Millorem la gestió dels residus

ESCOLA FREDERIC GODAS

Educant petits ciutadans i ciutadanes en la sostenibilitat

ESCOLA JOAN MARAGALL

La altre manera de viure el pati

ESCOLA JOAN XXIII

Som-hi: tots a reciclar

ESCOLA JOC DE LA BOLA

Repensem l'Escola Verda

ESCOLA LA MITJANA

Elaborem un herbari

ESCOLA MAGÍ MORERA I GALÍCIA

Gaudim i aprenen als patis

ESCOLA MAGRANERS

L'escola, un lloc per viure la natura!!!

ESCOLA PAÏSOS CATALANS

Una comunitat que treballa per la sostenibilitat i cura de
l'entorn

ESCOLA PARC DE L'AIGUA

Cuidar el medi ambient és cuidar-nos!

ESCOLA PARDINYES

Cuidant i estimant el nostre entorn, millorem el món

ESCOLA PINYANA

Horticultura, jardineria i sostenibilitat a l'escola Pinyana
de Lleida

ESCOLA PRÀCTIQUES 1

L'estalvi energètic

ESCOLA PRÀCTIQUES II

Escola, entorn sostenible

ESCOLA PRÍNCEP DE VIANA

Jardí híbrid

ESCOLA RIU SEGRE

ECOSEGRE: Reciclatge i Hort Escolar

ESCOLA SANT JORDI

Cap a una escola sostenible en un món poc sostenible

ESCOLA SANT JOSEP DE CALASSANÇ

El bosquet de la nostra escola i la seva biodiversitat

INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT

Fem hort al Secà

ESCOLA JOSEP MAÑÉ I GAVALDÀ

El Jardí dels aromes

INSTITUT CAPARRELLA

Medi ambient i sostenibilitat

INSTITUT CASTELL DELS TEMPLERS

Benvinguda al nou veí (fem verd el formigó V)

INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL

I aquelles mongetes tan bones que feia al padrí?

INSTITUT GUINDÀVOLS

Les teves deixalles són un regal

INSTITUT JOSEP LLADONOSA

Aprofitem els residus
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INSTITUT LA MITJANA

Gestió i millora medi ambiental del centre

INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR

Ambientalitzem el Montsuar

INSTITUT MARIA RUBIES

Millorem la gestió ambiental del nostre institut

INSTITUT MÀRIUS TORRES

Fem entre tots el Màrius més sostenible

INSTITUT RONDA

Ronda Verd

INSTITUT SAMUEL GILI GAYA

Millorant el nostre institut millorem el planeta

INSTITUT TORREVICENS

Hàbits saludables i sostenibles

ESCOLA FEDAC LLEIDA

3 grans accions pel planeta!:

COL·LEGI CLAVER

Natura i vida. L'hort del Damià

COL·LEGI EL CARME

Fins al medi ambient i més enllà

COL·LEGI EPISCOPAL - MARE DE DÉU DE
L'ACADÈMIA

RRR: Reduir, Reutilitzar i Reflexionar

COL·LEGI LESTONNAC-L'ENSENYANÇA

A l'Escola cuidem del nostre planeta

COL·LEGI MARISTES MONTSERRAT

Mou-te per la vida!!

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA

Cuidem el nostre medi ambient

COL·LEGI SANTA ANNA

Ajuda'm a cuidar el món

COL·LEGI SANT JAUME

Vivim el aquí i el ara mirant cap a dalt

ESCOLA LES HEURES

De l'escola a casa: disminuir els residus depèn de totes i
tots!

CE EL SEGRE

Conscienciació i accions responsables amb el medi
ambient

CEE AREMI

Un patí ple d'olors i colors

CEE ESPERANÇA

CEE Esperança sostenible i emprenedor

EE LLAR DE SANT JOSEP

La Llar de Sant Josep recicla i té cura de les zones verdes

ESCOLA PLANÇÓ

Les nostres receptes

♣ Formació
► Curs “De l’hort de l’escola a l’Horta de Lleida”
26 participants de 17 centres escolars han participat al curs de formació adreçat als centres que inicien o
continuen un projecte d’hort escolar. El curs s’ha celebrat els dies 9 i 23 febrer i 6, 20 i 3 d’abril i ha
constat de sessions teòriques, pràctiques, de presentació de recursos i d’experiències. A càrrec de Marc
Olomí i Laia Roca.
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► Curs “ Escoles per la biodiversitat”
Curs realitzat el dia 16 de febrer adreçat a les escoles que ja tenen un túnel verd i a les Escoles Bressol
Municipals i centres escolars que voldrien iniciar un túnel verd en el pati adreçat a alumnes d’educació
infantil. A càrrec de Jordi Toll de l’Àrea de Jardineria de l’Ajuntament de Lleida. Hi ha participat 14
mestres de 7 centres escolars.

► Curs “ Plantes aromàtiques i medicinals”
Curs celebrat els dies 20 i 27 d’abril de 2017 amb 26 participants de 17 centres escolars sobre les
possibilitats de cultiu de les plantes aromàtiques als patis escolars, així com la revisió de recursos
didàctics, la proposta d’activitats i l’intercanvi d’experiències entre els participants.

♣ Àmbit Hort escolar i Horta de Lleida
► Assessorament sobre gestió de l’hort escolar a 5 centres de Lleida, a càrrec de Marc Olomí, de Punt
eco. Els centres han estat: ESC PLANÇÓ, ESC PAÏSOS CATALANS, ESC RIU SEGRE, EBM LA MITJANA I
ESC HOSTELERIA.
► Repartiment de planter dins del projecte “Treballem les varietats tradicionals de l’Horta de Lleida”
Seguint la proposta iniciada el curs passat "Treballem les varietats tradicionals de l'Horta de Lleida",
enguany s’ha fet repartiment de planter de maduixa de Lleida. Durant la primavera 2017 s’han repartit
120 plantes entre 28 centres educatius.

♣ Àmbit residus
► Recursos per a la gestió dels residus. Durant el primer trimestre s’han repartit 127 papereres grans i
333 papereres petites de cartró.

► L’esmorzar - Fem menys brossa a l’escola. Aquesta proposta s’adreça a tots els centres interessats
en la reducció dels embolcalls dels esmorzars, afavorint la conscienciació, l’aprenentatge i la implicació
de la comunitat educativa a favor de la reducció dels residus. Cada centre ha rebut el treball previ que
s’ha fet amb les dades del seu centre.

► Taller “Embolcalls sostenibles”. 11 persones de 8 centres educatius participen al taller “L’esmorzar –
Fem menys brossa a l’escola, curs 2016-2017”. Data: 17 de gener 2017
► Visites de la deixalleria mòbil als centres escolars. Durant el primer trimestre del curs la deixalleria
mòbil ha visitat 8 centres escolars: INS Guindàvols, ESC El Segrià, INS Torre Vicens (dues vegades), INS
Caparrella; EBM Albarés; COL Lestonnac; ESC Creu del Batlle i EBM Cappont.
♣ Àmbit Mobilitat – Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
► 100 alumnes participen al Dia Sense Cotxes. 100 alumnes de 5è curs dels centres escolars d'educació
infantil i primària del barri de Cappont: ESC Frederic Godàs, ESC Camps Elisis i ESC Francesco Tonucci
han estat els protagonistes de la celebració del Dia Sense Cotxes, que s'ha realitzat al carrer Riu Ebre,
tallat al trànsit, el dia 22 de setembre, dins dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

► 5ena Cursa de transports. 150 alumnes dels instituts han participat el dimarts 4 d'octubre en la
cinquena edició de la cursa de mitjans de transport escolar, organitzada per l'Ajuntament de Lleida,
conjuntament amb l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida i l'Associació per a la Promoció del
Transport Públic (PTP, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. La bici ha estat el
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mitjà més competitiu, guanyant en tres dels quatre trajectes i quedant només 5 minuts per darrera del
cotxe en la quarta ruta.

Ecoactivitats.
Les ECOACTIVITATS són activitats de natura i medi ambient que pretenen, d’una banda, apropar els ciutadans al medi natural que
els envolta i, de l’altra, posar a l’abast dels estudiants, naturalistes i gent interessada la única oferta formativa estable sobre
ecologia i medi ambient per a tots els públics que existeix la ciutat.
En el programa d’ "ECOACTIVITATS, propostes de natura i medi ambient", es proposen tota una sèrie de cursos, tallers,
ecodescobertes, jornades i festes, amb l’objectiu de difondre i promoure el coneixement de la biodiversitat i el medi ambient tan
de la plana de Lleida, com de les rodalies. El programa d’activitats també pretén proporcionar formació i un lloc de trobada, a tots
el aficionats a la natura.

► 907 participants al programa ECOACTIVTATS. Durant aquest any 2017 el programa ha ofert un
volum de 39 activitats entre tallers, cursos, celebracions i visites guiades. 642 participants en les 16
propostes de tallers, cursos, celebracions i visites guiades, i 262 més a les propostes permanents
(anellament i visites guiades mensuals a la Mitjana).

Hivern-Primavera

Participants

Ecodescoberta. Quina diferència hi ha entre reciclar i no fer-ho

37

Ecodescoberta. Els racons de l'horta de Grenyana, en bicicleta

28

Taller. Iniciació a la cosmètica diària natural

23

Festa de la Mitjana
Tallers per a petits naturalistes
Taller. Birds and their habitats around Lleida
Ecodescoberta. El bosc urbà de Cappont, de la llavor a l'actualitat

suspès per pluja
45
suspès
9

Curs. Diuen que al Montsec hi havia un mar…

13

Curs. Els insectes de Lleida

14

Ecodescoberta. Visista tècnica a un habitatge de "consum zero"

35

Ecodescoberta. A la Mitjana també es fa fosc

20

Tardor
Celebració la Nit dels Ratpenats
Taller compostatge i fertilització a l'hort familiar
Celebració dia Mundial dels ocells als aiguamolls de Rufea
Curs. És temps de bolets!
Taller. Astronomia:El cel nocturn de Lleida

Participants
300
suspès
35
suspès per sequera
23

Ecodescoberta. Els arbres de la ciutat vestits de tardor

23

Curs. Iniciació a la macrofotografia de natura

15

Ecodescoberta. El camí que fa l'aigua de casa al riu

22

Taller cuina d'aprofitament

suspès

8
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Anellaments de tot l'any (sense DMOcells)

82

Visites Mitjana 3r diumenge

180

TOTAL

904

Les novetats del programa de l’any 2017 han estat:
-

Ecodescoberta del Bosc Urbà de Cap Pont, de la llavor a la realitat, per conèixer a fons la
formació d’aquests nous espais verds de la ciutat
Curs dels insectes de Lleida, que ha permès aprofundir en el coneixement d’aquest tipus de
fauna
Taller d’iniciació a l’astronomia, per aprendre a interpretar els cossos celestes visibles en el cel
nocturn de Lleida.
Curs d’iniciació a la Macrofotografia de natura, per aquells fotògrafs interessats en aprendre a
capturar imatges de tot allò que és petit.

Museu del Clima i la Ciència de Lleida
El Museu del Clima i la Ciència de Lleida és un equipament dedicat a al difusió científica orientat al medi ambient i al canvi
climàtic. La nova instal·lació ret homenatge al científic lleidatà Joan Oró, on es pot visitar el seu llegat en la vessant científica i
humanística. El Museu del Clima i al Ciència de Lleida ha estat dissenyat pel reconegut arquitecte Toni Gironès, i ha suposat la
recuperació de la vessant del toró de gardeny amb un nou parc urbà.
El programa d’activitats proposat va orientat a facilitar a la ciutadania el coneixement i les eines pràctiques per orientar els seus
hàbits vers una vida més sostenible. Els tallers i activitats es convinen amb la visita periódica de l’espi Joan Oró i de l’entorn
arquitectònic.

► Inauguració de l’espai del Museu del Clima i la Ciència de Lleida. El dia 21 de juny de 2017 es va
inaugurar aquest nou espai a la ciutat de Lleida, amb l’assistència de més 200 persones.
► 542 persones visiten la Sala Oró i a l’entorn arquitectònic. La Sala Oró s’ha pogut visitar durant tot
l’estiu, en visites concertades o els dimecres de 19.00 a 21.00 o els diumenges de 11.00 a 14.00. Durant
la visita es repassa la vida i descobriments científics de Joan Oró, i es realitza una visita a tot l’entorn per
explicar el projecte arquitectònic de Toni Gironès.
► Bona acollida dels tallers científics. 196 persones han participat als diferents tallers científics.
L’orientació pràctica de l’activitat ha motivat l’interès els participants.
TALLERS CIENTÍFICS

Participants

Astronomia: el cel nocturn de Lleida.

31

Maqueta d’un parc temàtic d’energies renovables

16

Com funciona una estació meteorològica personalitzada?

21

Cinema/documental “El Mañana”.

53

El vehicle elèctric. Disminuir la contaminació a les ciutats gràcies a la
tecnologia.

30
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Presentació del Llibre “Més de quaranta senyals. Noves reflexions
sobre el medi ambient” de Joan Domènec Ros.

12

La bicicleta elèctrica, una alternativa real per moure’s per Lleida.

15

Estratègies per l’estalvi energètic a la llar.

18

► 60 persones als tallers familiars. Nenes i nenes de Lleida han gaudit d’aquests tallers que, tot jugant,
volent transmetre es valors pel respecte pel medi ambient i el planta.
TALLERS FAMILIARS

Participants

"Construcció d'un mòbil sobre el clima"

13

" Punts de llibre amb plantes de diferents climes”

10

“Adaptacions de les plantes al clima de secà”

19

"Taller de jardineria: les plantes i l'aigua”

20

"Joc: adaptacions de la fauna al clima”

18

► Activitats per entitats i casals de Lleida. Per donar a conèixer la nova instal•lació, s’han ofert visites i activitats
per entitats i casals de Lleida durant tot l’estiu. Les visites han conissitit en una visita a la Sala Oró, i la participació
en alguna activitats didàctica, que varia en funció de l’edat. Hi ha participat un total de 499 persones.

Estalvi i eficiència energètica.
► Programa d’assessorament energètic per habitatges de Lleida.
El programa forma part de les mesures del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Lleida, el qual té
l’objectiu de reduir les emissions de CO2 un 20% en l’horitzó del 2020.
El programa, el qual s’organitza en campanyes bimensuals, ofereix:
•
•
•
•

Assessorament a famílies com estalviar energia de forma personalitzada per cada habitatge
Assistència a famílies vulnerables per a l’estalvi i l’eficiència energètica, tot facilitant-los
elements d’estalvi (bombetes tipus LED, programadors, ribets aïllants...) segons les necessitats
de cada habitatge.
Assessorar per a l’optimització de les factures energètiques.
Posar a disposició mesuradors per aquelles famílies que vulguin monitoritzar el seu estalvi.

Durant l’any 2017 s’han realitzat dos períodes de visites d’assessoraments, a la primavera i a la tardor.
TOTAL

TOTAL

Famílies

famílies

Persones

participants

ateses

ateses

Dates realització

Famílies
ateses
pobresa
energètica

1 de juny a 29 juliol de 2017

30

25

15 d'octubre al
desembre de 2017

26

15

de

39

55

143

65

184

Atenció a 2
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comunitats veïns

La forquilla d’estalvi assolit ha estat d’entre 3% i 24% del consum elèctric.
La campanya de tardor de 2017 ha comptat amb l’oferta d’assessorament energètic a dues comunitats
de veïns, amb 65 habitatges, sobre el consum que afecta a tota la comunitat: calefacció i aigua calenta
sanitària comunitària (si es dóna el cas), la llum en espais comunitaris, els ascensors, les bombes d’aigua,
l’envolvent i tancaments, etc.
Aquest assessorament per comunitats de veïns ha comportat:
•
•
•
•

L’estudi del potencial que pot tenir l’optimització de la contractació dels subministrament
bàsics comunitaris.
L’assessorament tant a nivell individual com comunitari per reduir la despesa energètica i
millorar el confort dels veïns de la comunitat,.
Proposta de canvis de contractació per la optimització dels subministraments dels elements
comuns i la optimització de les factures de cada veí.
Elaboració d’una proposta d’intervencions per reduir la demanda energètica.

L’assessorament energètic ha estat dut a terme per 2 tècnics (una arquitecte i un enginyer industrial) els
quals han valorat per a cada domicili l’estat energètic de l’habitatge i han proposat mesures per reduir el
consum d’energia. També han assessorat sobre el contracte de la factura de la llum.
Aquest programa es finança a través dels ingressos que produeix les diferents plantes fotovoltaiques
instal·lades en les 4 centres escolars de Lleida.

Campanya “Lleida en verd” de comunicació ambiental i
sostenibilitat.
► “Lleida en Verd”, estratègia de comunicació dels projectes ambientals municipals. Creació de la
imatge gràfica de la campanya i definició de l’estratègia de comunicació amb l’objectiu de fer arribar a la
ciutadania totes les accions municipals relacionades amb el medi ambient i fomentar l’ús d’hàbits que
redueixen l’impacte ambiental dels ciutadans i n’afavoreixen la qualitat de vida.
► @lleidaenverd a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram.
► Campanya “Recicla! Cada cosa al seu lloc!”. Continuació de la campanya iniciada el 2016, de foment
de la recollida selectiva de residus a la ciutadania, amb 3 objectius clars: fomentar la recollida de
residus, informar sobre les noves illes de contenidors i fomentar les bones pràctiques en la recollida de
residus.
En la campanya s’han realitzat varis anuncis a la premsa, s’ha editat un imant per a les neveres per
fomentar el bon ús, i s’ha muntat un estand amb el joc del reciclatge a la Fira Cucalòcum de Fira de
Lleida.
També s’han repartit 1000 kits de reciclatge, que inclouen recipients per fomentar el reciclatge de les 4
fraccions principals (vidre, envasos, paper i orgànica). Els kits s’han repartit entre la ciutadania en llocs
d’elevada afluència, mercats, barris, sortides de supermercats,... amb l’objectiu de buscar aquella
ciutadania que menys recicla. Abans d’0entregar els kits, els interessats havien d’emplenar una
enquesta que tot seguit es revisava amb els educadors.
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Activitats de sensibilització ambiental.
► Celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Les activitats realitzades enguany han
estat:
- CURSA DE MITJANS DE TRANSPORT URBÀ. Coorganitzada amb l’ATM de Lleida: 5 d’octubre
de 2017. Amb la participació de 4 centres de secundària de la ciutat de Lleida. Recorregut
des de cada centre fins Plaça Sant Joan. Des de cada centre sortiran 4 grups representant
els 5 mitjans de transport: un grup a peu, un altre en bicicleta, un altre en bus i un altre en
transport privat. A l’arribada, balanç del temps que ha tardat cada mitjà i del cost econòmic
i ambiental de cada opció.
- BICICLETADA POPULAR. 24 de setembre. Recorregut de 10 km pels carrers de Lleida amb la
participació del voltant de 2.000 persones.
► Festa de la Mitjana. Malgrat les tasques de preparació de la Festa de la Mitjana, prevista pel dia 4 de
juny, es va haver d’anul·lar degut a la pluja.

2. GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS
Dinamització de l’ Horta de Lleida.
Lleida és un municipi on l’activitat agrària ocupa un percentatge molt elevat de territori i l’Horta de Lleida està estretament lligada
a la societat lleidatana, a la seva història i a la seva cultura. L’agricultura que es practicava a l’Horta, lligada al territori i a les seves
condicions climàtiques i socioeconòmiques, ha donat com a resultat una sèrie de pràctiques, un ‘saber fer’, unes costums, una
cultura... amb identitat pròpia.
Actualment la recerca d’alternatives a la producció hortícola es fan necessàries per a mantenir els valors culturals, ecològics i
paisatgístics de l’Horta de Lleida. A la vegada, la situació estratègica de l’Horta de Lleida (degut a la seva proximitat a Lleida ciutat),
i el seu valor cultural i ecològic, li ofereixen potencialitats de desenvolupament on es compatibilitzi una producció agrària lligada al
territori, la conservació del paisatge i l’ús social.

► Activitats als Horts Familiars de Rufea. Els Horts Familiars de Rufea continuen en funcionament i
aportant aliments i satisfaccions als seus usuaris. Dels 94 horts disponibles, 64 estan ocupats. 3 entitats
desenvolupen projectes d’horts socials. Arrels Sant Ignasi, Ass Antisida de Lleida i serveis socials de
l’Ajuntament de Lleida. Durant el 2017, s’han realitzat varies activitats de dinamització: compra conjunta
de compost i esmorzar comunitari (tardor).
► Projecte Horts Socials de l‘Ajuntament de Lleida. Acompanyament del projecte d’horts socials dels
Serveis Socials de l’Ajuntament de Lleida per un grup de 7-10 persones amb risc d’exclusió social.
► Dinamització del “Viver d’Agricultors de Rufea”. Durant el 2017 s’han acompanyat els tres projectes
d’horticultura ecològica que hi ha actualment al Viver. També s’han coordinat les visites
d’assessorament en producció ecològica conjuntament amb l’ADV de Producció Ecològica de Ponent.
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► Nova imatge territorial de l’Horta de Lleida. Amb l’objectiu de tenir una imatge territorial identitària
de l’Horta de Lleida s’ha tret a concurs entre les empreses de disseny gràfic. L’opció guanyadora ha estat
la proposada per l’empresa Aran Disseny.
► Suport a la redacció del Pla d’Usos de l’Horta i a l’organització del Congrés de l’Horta. Amb
l’objectiu de debatre el futur de l’Horta de Lleida, s’ha impulsat la redacció del Pla d’Usos de l’Horta, on
es realitza una exhaustiva diagnosi de la situació de l’Horta i es proposen una seria de línies
estratègiques i accions a desenvolupar els propers anys. El procés va incloure on sèrie d’accions
participatives, on va destacar la realització del 1er Congrés de l’Horta com a espai d’opinió sobre les
necessitats de l’Horta de Lleida. El congrés es celebrà el dia 20 de maig al teatre de la Llotja, i comptà
amb la participació de més de 150 persones de tots els àmbits de Lleida.
► Suport a la redacció del reglament de la custòdia agrària. Arran de la problemàtica de finques no
cultivades a l’Horta de Lleida (més de 600 ha segons un estudi del 2013). S’ha donat suport a la redacció
de l’Estratègica de Custòdia Agrària amb l’objectiu de que els propietaris cedeixin les finques que no
cultiven a l’Ajuntament, per a que aquest les arrendi a altres agricultors interessats. L’estratègia s’ha de
posar en marxa el 2017.
► Suport a la redacció del reglament de la marca de l’Horta de Lleida. Per tal de regular l’ús de la
marca de l’Horta de Lleida, s’ha participat en la redacció del reglament d’ús i gestió de la marca, que te
l’objectiu de diferenciar els productes cultivats a l’Horta de Lleida de la resta. Està previst que el
reglament es posi en marxa el 2017.
► 4 agricultors de l’Horta de Lleida participen al programa de millora empresarial “T’acompanyem”.
Arran del conveni entre la Regidoria de l’Hàbitat Urbà i Rural i de la Sostenibilitat i Globalleida, s’ha
fomentat la participació dels agricultors de l’Horta en el programa “T’acompanyem” de millora de les
empreses lleidatanes. Les empreses de l’Horta que hi participaren foren: Codi 0, Fruites Blanch, Jordi
Torra i Dani Rovira.
► Edició del 1er número de la Revista de l’Horta. El mes de setembre de 2017 s’ha editat el primer
número de la revista de l’Horta de Lleida, que te l’objectiu de difondre els valors de l’Horta així com
explicar les actuacions municipals que s’hi realitzen. La revista s’ha finançat amb col·laboracions
externes.
► 450 persones al Benvinguts a l’Horta de Lleida 2017. 11 i 12 de novembre. L'objectiu d'aquesta
activitat és que els ciutadans i ciutadanes de Lleida puguin conèixer de primera mà com és el dia a dia
dels pagesos, les fruites, les verdures, les formes de conreu, la maquinària, els processos de manipulació
i confecció de productes, entre altres. S’han pogut visitar les següents explotacions: Fruites Blanch, Codi
0, Aromes de Can Rosselló, Horta a la Carta, PuntEco i Sanuy Fruits. Enguany ha comptat amb la
participació de la Junta de Sequitage, que ha ofert una visita sobre els regadius tradicionals.
► Assistència a la reunió de la “Red Europea de Ciudades por la Agroecología“. 14 i 15 de setembre a
València.

Projectes d’ordenació i territori.
L’apartat de “Projectes d’ordenació i territori” neix amb l’objectiu de restaurar els espais degradats de Lleida per la millora del
benestar i la qualitat de vida dels ciutadans. Les actuacions es realitzen tant en espais urbans com en espais agraris de l’Horta de
Lleida. En espais urbans les tasques van dirigides a restaurar espais degradats i convertir-los en espais verds. A l‘entorn de l’Horta
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de Lleida les actuacions van encaminades a promoure l’ordenació de l’espai agrari mitjançant actuacions puntuals a petita o
mitjana escala.
L’ús de plantes adaptades als climes de Lleida, utilitzant sistemes de reg eficient, implantant tècniques que minimitzen el
manteniment i ajustats als pressuposts, són els principals criteris que defineixen la metodologia de treball per assolir els objectius.

► 18 projectes i propostes de restauració paisatgística. Els projectes d’ordenació
desenvolupats durant l’any 2016, basats en el disseny, la planificació i la coordinació dels
diferents espais, es descriuen a la següent taula:

ACTUACIÓ

ESTAT D’EXECUCIÓ

1

Projecte de plantació en la mitjana de l’avda
Madrid

Redacció i elaboració del projecte

2

Projecte de disseny de Mitjanes Florides

Redacció i elaboració del projecte

3

Projecte de reforestació del Museu del Clima

Redacció i elaboració del projecte

4

Projecte plantació viària 2017

Redacció i elaboració del projecte

5

Bosc urbà de Balàfia

Projecte completament executat

6

Projecte reforestació del Centre Històric

Projecte completament executat.

7

Call Jueu

Nova proposta de xarxa de reg i
enjardinament.

8

Projectes varis: Pere de coma, entorns escolars,
alineació Carrer Balmes, Street work out sante
Cecilia

Projectes completament executats

9

Projecte Àrea de gossos Jardins Jaume Magre

Redacció i elaboració del projecte

10

Projecte de subministrament d’arbrat

Redacció i elaboració del projecte

11

Projecte de trituració de soques viàries

Redacció i elaboració del projecte

12

Projecte enjardinament Carrer del General

Proposta i pressupost

13

Projecte enjardinament Parc Ludoteca de Gardeny

Proposta i pressupost

14

Projecte enjardinament pati escolo el Vilot de Sucs

Proposta i pressupost

15

Projecte enjardinament Vial Victor Torres

Proposta

16

Projecte enjardinament talús Llengua de Serp

Redacció i elaboració del projecte

17

Projecte enjardinament Monterey

Proposta i pressupost

18

Projecte de plantació viària del contracte de
manteniment

Projecte i pressupost
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► Les actuacions s’han realitzat sota criteris de sostenibilitat i d’integració paisatgística,
escollint aquelles plantes i instal·lacions que s’han adequat a les necessitats socials del
projecte i als pressupostos disponibles.
► A priori a la definició final del projecte, s’ha realitzat un estudi sobre els usos dels espais a
restaurar, tenint en compte l’entorn socioeconòmic del lloc de l’actuació per tal d’adequar-se
a les seves necessitats. A la vegada, en la majoria de projectes s’han mantingut entrevistes
amb les principals entitats i associacions veïnals afectades pel projecte, dins del marc del
procés de sostenibilitat de Lleida, de caràcter públic i d’àmbit local.

Gestió d’espais naturals.
El Parc de la Mitjana és un bosc de ribera situat a la riba del riu Segre a la zona nord de Lleida. La Mitjana representa un espai d’ús
equilibrat entre la conservació del medi natural i l’ús d’esbarjo dels ciutadans de Lleida.
Els Aiguamolls de Rufea són una zona humida d’interès ecològic i social. Situats prop de l’ermita de Butsènit, a mig camí entre la
Mitjana i l’embassament d’Utxesa, formen part de les zones humides disperses per la plana de Lleida, que acullen una important
comunitat ornítica. El projecte de restauració d’aquests aiguamolls, executat entre l’agost de 2004 i l’abril de 2005 ha permès
recuperar paisatgísticament l’indret, que es trobava força degradat, i convertir-lo en un espai enriquidor del paisatge de l’horta i
un indret per observar la natura, per passejar i per al gaudi dels lleidatans i lleidatanes.

► 3.247 persones al Centre Interpretació de la Mitjana. Durant tot el 2017 han visitat l’exposició
permanent 2.147 persones: 81 vistes d’entitats, 1520 escolars i 546 visites particulars.
El Centre d’Interpretació de la Mitjana ha estat obert al públic de dilluns a divendres de 10 a 14h i el
primer diumenge de mes d’11 a 14h. Els primers diumenges de mes es projecta un audiovisual sobre el
parc i s’ofereix una visita guiada gratuïta de 12 a 13h per a tothom que hi estigui interessat.
► 122 persones a l’anellament científic al Parc de la Mitjana i als Aiguamolls de Rufea. Mensualment,
s’ha dut a terme anellament d’ocells a la Mitjana (82 assistents) i a Rufea (42 assistents).
► Cens hivernal d’aus aquàtiques. Celebrada el dia 17 de gener, amb la participació de 16 persones.
178 individus observats de 8 espècies diferents.
► 17 caixes niu construïdes i col·locades al Programa “+Biodiversitat”. Inici de la proposta “Apadrina
una caixa niu” en la seva vessant ciutadana, amb 34 participants, que participen a:
Taller de construcció i col·locació de caixes niu (11 de març)
Taller de seguiment de caixes niu (6 de maig)
Taller de neteja i manteniment de caixes niu (18 de novembre)
Col·laboració amb 15 alumnes i 1 professor del Col·legi el Carme de la Bordeta, en el projecte
“Seguiment de biodiversitat utilitzant caixes niu en espais naturals i/o zones verdes de Lleida”, amb 3
sessions de formació i diverses trobades de seguiment.
► Actuació de voluntariat ambiental de l’empresa DECATHLON-Lleida. El dia 24 de setembre es va
donar suport a l’acció mediambiental de l’empresa Decathlon amb la realització de varis tallers i
activitats relacionats amb el residus. Després es va convidar a tots els participants a un esmorzar.
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Projectes d’energies renovables.
► Xarxa d'escoles solars: Enric Farreny, Frederic Godàs, Joan XXIII i Pràctiques II. S’ha continuat
gestionant les 4 instal·lacions fotovoltaiques de 4.6 Kw amb objectiu pedagògic. Les instal·lacions estan
connectades a un panell de monitorització que recull i mostra en temps real la radiació que reben els
mòduls, la potència produïda i l’energia acumulada, així com les dades d’emissions de CO2 estalviades.
► Energia fotovoltaica al Camps d'Esports. La coberta del Camp d’Esports disposa d’un sistema de
plaques fotovoltaiques amb una potència nominal de 100Kw que està en funcionament des d’abril de
l’any 2011. L’explotació de la instal·lació va a càrrec de l’empresa SOFOS ENERGIA.

Fòrum de l’Aigua de Lleida
El FÒRUM DE L’AIGUA DE LLEIDA neix amb l’ànim de ser un espai de trobada i debat per la “construcció” d’una gestió
sostenible de l’aigua.
Els objectius del FÒRUM DE L’AIGUA DE LLEIDA són els següents:
Establir un marc de reflexió sobre l’estratègia de l’ús de l’aigua a Lleida.
Compartir, debatre i proposar bones pràctiques en la gestió de l’aigua.
Constituir-se com a observatori de la gestió de l’aigua a Lleida.
Promoure actuacions i campanyes conjuntes de sensibilització, informació i formació.
Crear un espai de participació dels actors implicats en la gestió de l’aigua.
El Fòrum de l’Aigua de Lleida s’organitza a través de diferents sessions de treball i compta amb la participació dels
diferents actors que tenen relació amb l’aigua a Lleida

El dia 1 de desembre de 2017 es va celebrar la primera sessió del Fòrum de l’Aigua de Lleida. La
ponència portava el títol: ”Una estratègia de l’aigua per a Lleida. Elements de reflexió i debat”, i anà a
càrrec del Dr. Ignasi Aldomà.
L’èxit de la primera sessió es justifica en l’interès mostrat per les més de 30 entitats que hi varen
participar dels diferents sectors econòmics i socials: empresa privada, sector agrari, sector industrial
industrial, administració pública, entitats civils, entitats de gestió,...
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MEMBRES DEL PATRONAT.

L’any 2017 el Patronat de la Fundació Lleida 21 ha estat format per:
Alcalde de l’Ajuntament de Lleida: Il·lm.Sr . Àngel Ros i Domingo.
PRESIDENT.
Regidor de Promoció Econòmica i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la
sostenibilitat: S. Sa. Fèlix Larrosa Piqué. VICEPRESIDENT.
Coordinador tècnic de planejament urbanístic: Sr. Joan Blanch Ripoll.
Grup municipal CIU: S.Sa. Marta Gispert Rocasalbas.
Grup municipal CIU: Sra. Montserrat Teixió Serentill.
Grup municipal C’s: S.Sa. José Ma. Córdoba Alos.
Grup municipal ERC-AVANCEM: S.Sa. Josep Maria Baiget Marqués
Grup municipal CUP: Sra. Noelia Jiménez Carrasco.
Grup municipal PP: Sr. Pau Pintó Torné.

Finalment dir que totes les activitats que la fundació ha fet han complit amb la
finalitat que la fundació té.

2.

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel:
Els comptes anuals s’han confeccionat a partir dels registres comptables, en els que
s’han aplicat les disposicions legals en matèria comptable amb l’objecte de mostrar
una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i els resultats de la fundació.
b) Principis comptables:
La comptabilitat s’ha realitzat d’acord amb els principis comptables obligatoris
establerts en el Pla General de Comptabilitat per a les entitats sense finalitats
lucratives
c) Comparació de la informació:
La presentació dels comptes anuals s’han estructurat i presentat en els impresos
aprovats per l’acord amb l’Ordre de 6 de juny de 2006. No hi ha cap modificació en
l’estructura del balanç.

17

Memòria Econòmica 2017

d) Elements aplegats en diverses partides:
No hi ha cap element patrimonial recollit en més d’una partida.
e) Canvis en els criteris comptables:
No s’ha produït cap canvi de criteri comptable.
f) Correcció d’errors:
No s’ha fet cap correcció durant l’any.

3.

APLICACIÓ DE RESULTATS.

En l’any 2017, hi ha unes pèrdues de:
Bases de repartiment
Excedent de l'exercici
Total base de repartiment = Total distribució
Distribució a
Fons dotacionals
Romanent
Excedents negatius d’exercicis anteriors
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total distribució = Total base de repartiment

4.

Exercici 2017
-36.873,34
-36.873,34
Exercici 2017

-36.873,34

-36.873,34

NORMES DE VALORACIÓ.

S'han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
a) Immobilitzat intangible.
La fundació no té cap bé de l’immobilitzat intangible.
b) Béns integrants del patrimoni històric i cultural.
La fundació no té cap be integrat en el patrimoni històric i cultural.
c) Immobilitzat material.
L’immobilitzat material propietat de la fundació són eines
funcionament i s’amortitza seguint els criteris d’amortització.
d) Valors negociables i altres inversions financeres
distinció entre curt i llarg termini.
La fundació no té inversions en valors negociables.

adquirides

anàlogues,

pel

amb

e) Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg
termini.
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La fundació no té crèdits no derivats de les activitats.

f) Existències.
La fundació no té existències,
g) Subvencions, donacions i llegats.
Les subvencions que la fundació ha rebut de caràcter monetari s’han valorat pel
valor raonable de l’import concedit, en el moment del seu reconeixement.
Les de caràcter no monetari o en espècie, en el cas de que la fundació en tingui, es
valoren pel preu raonable del be rebut, en el moment del seu reconeixement.
Les subvencions, s’utilitzen per cobrir les despeses dels diferents programes que la
fundació dur a terme, si més no, quan una subvenció està subjecta a una finalitat
determinada, aquesta s’imputa amb aquella finalitat.
h) Provisions per a pensions i obligacions similars.
La fundació no té actuacions en aquest apartat.
i) Altres provisions del grup 1.
La fundació no té actuacions en aquest apartat.
j) Deutes, amb distinció entre curt i llarg termini.
El deutes que té la Fundació són tots a curt termini, concentrant-se en deutes a la
seguretat social o pagament d’impostos i els normals a proveïdors o creditors dins
del desenvolupament d’una activitat.
k) Impost sobre beneficis.
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre acollida al règim fiscalTítol II Llei
49/2002.
l) Transaccions en moneda estrangera.
La fundació no té actuacions en aquest apartat.
m) Ingressos i despeses.
Els ingressos i les despeses s’han imputat en el exercici utilitzant el principis de
“devengo” i de correlació entre els ingressos i les despeses.

5.

ACTIU IMMOBILITZAT.

(exclosos els béns del patrimoni històric i cultural).
L’immobilitzat durant l’exercici 2017, ha sofert variació. La incorporació de material
d’immobilitzat a la sala. No s’inclou l’amortització de l’immobilitzat, tal i com
s’indica al registre mercantil.

SALDO A L’ INICI DE L’EXERCICI 2017 ............................................
(+) Entrades.....................................................................................

18.086,04
5.000,00
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(-) Sortides......................................................................................
SALDO AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2017....................................

6.

0,00
23.086,04

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.

La fundació no té cap tipus inversió immobiliària.

7.

BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.

La fundació no té actuacions en aquest apartat.

8.
ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA
SIMILAR.
La Fundació té un conveni de cessió d’ús en precari des de juny de 2017 per les
oficines que ocupa per al desenvolupament de les seves activitats.

9.

ACTIUS FINANCERS.
a. Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats.

Pel que fa referència a la partida "Fundadors per desemborsaments exigits" no hi
ha cap moviment.
A la partida "Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats" té el següent
moviment:
IMPORT A L’INICI DE L’EXERCICI 2017 ...............................................

225.427,61

(+) Entrades .....................................................................................................
(-) Sortides ...................................................................................................

371.625,56
415.982,05

IMPORT AL FINAL DE L’EXERCICI 2017 ...................................................

181.071,12

(no s’inclou el saldo de -3.371,93€ “d’Altres crèdits amb les administracions
públiques”).

10.

PASSIUS FINANCERS.
a. Creditors per activitats i altres deutes.

IMPORT A L’INICI DE L’EXERCICI 2017 ...............................................
(+) Entrades .....................................................................................................

48.727,73
371.353,88
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(-) Sortides ...................................................................................................

362.069,28

IMPORT AL FINAL DE L’EXERCICI 2017 ...................................................

58.012,33

Els deutes que presenta al final de l’exercici la fundació són els comuns en
qualsevol desenvolupament d’una activitat, la seguretat social dels treballadors
corresponent a l’últim mes de l’any i els proveïdors a curt termini.

11.

FONS PROPIS

MOVIMENTS DE LES PARTIDES DEL BALANÇ
FONS PROPIS
I. Dotació fundacional
1. Dotació Fundacional

Saldo inicial

Augments

Disminucions

Saldo Final

12.020,24

12.020,24

12.020,24

12.020,24

2. Dotació Fundacional no exigit
II. Romanent

239.264,48

III. Excedents de exercicis anteriors

62,28

-1.384,47

-1.384,47

IV. Excedent del exercici

-36.873,34

TOTAL

12.

239.326,76

213.089,19

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.

La Fundació ha rebut durant el 2017 unes subvencions de:
•

Ajuntament de Lleida per un import de

200.000,21€

L’aportació de l’Ajuntament de Lleida és per al desenvolupament íntegre de
l’objecte de l’activitat de la fundació.

13.

SITUACIÓ FISCAL.

Durant l’exercici 2017, la fundació ha tingut unes pèrdues de 36.873,34€

14.

INGRESSOS I DESPESES.
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14.1. Import de les despeses d'administració del patrimoni de la
fundació, amb indicació de l'import de cada partida del compte de
resultats que afecta l'esmentat concepte.
No hi ha cap ingrés o despesa per aquest apartat.
14.2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, «Ajuts
concedits i altres despeses», amb indicació dels reintegraments produïts i
amb distinció de les activitats.
• Ajuts concedits a escoles per un import total de 12.670,00€

Desglossament
de
Aprovisionaments.

la

partida

2

del

compte

de

resultats,

No hi ha cap moviment en aquest apartat.
Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, Despeses de
personal, amb distinció entre aportacions i dotacions per a pensions i
altres càrregues socials.
• L’import de la despesa per aquest concepte és de 180.607,98€ i està
formada íntegrament per la seguretat social de les nòmines del personal de
la fundació:
o Sous i salaris
137.940.31€
o Seguretat social
42.667,67€

Desglossament de la partida 8.c del compte de resultats, Pèrdues per
deteriorament i variació de les provisions per operacions de les activitats.
No hi ha cap moviment en aquest apartat.
14.3. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no
monetaris i serveis.
No hi ha cap moviment en aquest apartat.
14.4. Altres resultats: 673,36€
14.5. Informació sobre els ingressos de promocions, patrocinadors i
col·laboracions, com també sobre els ingressos derivats de subvencions,
donacions i llegats, amb indicació de les activitats a què es destinen i, si
s’escau, les condicions a què estan subjectes.
Els ingressos de la fundació són subvencions, i no hi ha patrocinadors privats ni
a nivell individual ni col·lectiu, i aquestes ajudes o subvencions per part de les
diferents institucions, es comptabilitzen quan el seu ingrés es fa efectiu.
La subvenció de l’Ajuntament de Lleida es destina íntegrament a les activitats que
desenvolupa la fundació i l’import és: 200.000,21€.
Import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats de la
fundació.
En aquest exercici la fundació ha tingut un resultat negatiu.
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15. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A
FINALITATS ESTATUTÀRIES.
15.1. El fons dotacional de la Fundació és de 12.020,24 €. Aquest fons dotacionals
continua intacte, sense increment des de la seva constitució.
15.2. Càlcul per a la determinació del compliment de les finalitats estatutàries.
S’ha de complir la norma conforme: Despeses fundacionals > 70% dels Ingressos
nets.
EXERCICI

2017

2015

247.188,99

217.696,31

178.304,98

-19.049,29

-11.702,19

-11.730,66

-265.015,84

-205.931,84

-166.333,33

INGRESSOS NETS
(Ingressos-D
necessàries)

228.139,70

205.994,12

166.574,32

70% ingressos nets

173.032,29

144.195,88

116.602,02

INGRESSOS

DESPESES
NECESSÀRIES
(Gestoria,...)
DESPESES
FUNDACIONALS

Es compleix: D fundacionals > 70% I nets:
265.015 > 173.032,29

16.

2016

D fundacionals >
70% I nets:
205.931,84 >
144.195,88

D fundacionals >
70% I nets:
166.333,33 >
116.602,02

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES.

No hi ha cap entitat directament vinculada amb la fundació.

17.

ALTRA INFORMACIÓ

Informació sobre:
-

Desglossament, de l’import dels acomptes concedits al conjunt dels membres de
l’òrgan de govern, quan s’hagin atorgat.
• La fundació no té actuacions en aquest apartat.
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-

Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, disminucions, extinció i
destinació dels béns).
• La fundació no té actuacions en aquest apartat.
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