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MEMÒRIA ECONÒMICA 2015
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 2015 ha
dut a terme les següents activitats:
Agenda 21 de Lleida.
a. Agenda 21 Escolar. 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.
b. Ecoentitats. És un programa de suport a aquelles entitats de Lleida, que es
volen comprometre a treballar per millorar la seva relació amb el medi
ambient i la sostenibilitat, i a integrar-se en una xarxa d’entitats ciutadanes
compromeses amb el medi ambient.
Les entitats es comprometen a través de la elaboració d’un Pla de treball,
amb accions concretes a desenvolupar durant l’any. Cada entitat decideix
l’abast del projecte, la temàtica i el grau d’implicació. La Fundació dona
suport en assessorament, formació i suport material, per al
desenvolupament del Pla de treball de cada entitat.
c. 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’
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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,
etc.
d. Campanyes de sensibilització. Es fan diferents campanyes adreçades a tota
la ciutadania: ciència i ciutadania, rutes de promoció a l’Horta de Lleida.
e. Festa del medi ambient. La Festa de l’aigua es va celebrar el 23 de març
amb motiu del dia mundial de l’aigua. La festa del medi ambient, es va fer al
Parc de la Mitjana, el diumenge 7 de juny, en commemoració del dia
internacional del medi ambient. La ciutat de Lleida que per 13è any
consecutiu està adherida a la celebració de la Setmana Europea de la
Mobilitat Sostenible amb la intenció de promoure una mobilitat mes
respectuosa amb l’entorn i el medi ambient.
Territori i Horta de Lleida.
f. La Lleida de l’Horta. 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 edafoclimàtiques i socioeconòmiques, ha donat com a resultat
una sèrie de pràctiques, un ‘saber fer’, unes costums, una cultura... amb
identitat pròpia.
g. Espais Naturals i el Parc de la Mitjana. 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.
h. 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 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.
i. Projectes d’ordenació i paisatge. Aquest apartat de “Projectes d’ordenació i
paisatge” 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 de Lleida les actuacions
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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.

Agència de l’Energia de Lleida.
L’Agència de l’Energia de Lleida és un òrgan descentralitzat de la Fundació Lleida 21
creat el 2007 que te els següents objectius: fomentar l’estalvi i millorar l’eficiència
energètica, impulsar l’ús de les energies renovables, recolzar la recerca i el
desenvolupament tecnològic, augmentar la conscienciació de ciutadans i empreses,
i disminuir la despesa energètica de Lleida, reduir les emissions contaminants i
millorar l’estat del medi ambient.
j. Estalvi i eficiència energètica. Finalització del projecte Smart Spaces, de la
convocatòria de la Comissió Europea “ICT PSP fifth call for proposals 2011
Pilot Type B”, del que formen part un total de 30 socis.
S’ha endegat una prova pilot de millora de l’eficiència energètica en edificis
municipals.
k. Energies renovables.
• Xarxa d'escoles solars: Enric Farreny, Frederic Godàs, Joan XXIII i
Pràctiques II. S’ha continuat gestionant les 4 instal·lacions
fotovoltaiques escolars amb objectiu pedagògic.
• 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.
l. Projectes i Planificació energètica.
Durant l’any 2015 s’han realitzat/encarregat els següents estudis/projectes:
• Estudi de millora de l’eficiència energètica dels Pavellons de Pardinyes i
Cappont.
• Projecte d’instal·lació de sistema d’autoconsum de fotovoltaica als
edificis de Sant Francesc i a l’edifici del centre Històric Tallada, 32.
• S’ha reparat el sistema de telecontrol per a l’estalvi i d’energia del
museu de la Panera.
m. Comunicació, sensibilització i formació.
• Atenció i assessorament a la ciutadania. Durant l’any 2015 s’han atès
peticions sobre temes: aïllaments, calderes de biomassa, ajuts per a
canviar els sistemes de calefacció, ajuts per la instal·lació vehicle
elèctric en comunitat de veïns, sobre el procediment per demanar
etiqueta energètica....
• Participació en el Màster d’eficiència energètica de la Universitat de
Lleida. L’Agència de l’Energia ha participat en el seminari
"SMARTSPACES Aplicació de les TIC per produir un estalvi d'energia en
els edificis públics" que es va organitzar a Lleida. Durant el Seminari els
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estudiants van visitar l'edifici públic de Sant Francesc, per mostrar les
diverses accions de sensibilització i gestió de l'energia realitzades.
Gestió de projectes i finançament
n. En aquest apartat s’han tramitat ajuts tant per a projectes nacionals com
per a projectes europeus.

MEMBRES DEL PATRONAT.
El Patronat de la Fundació, durant l’any 2015, ha estat composat per:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alcalde de l'Ajuntament de Lleida: Il·lm Sr. Àngel Ros i Domingo.
PRESIDENT DE L FUNDACIÓ LLEIDA 21.
Regidor d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Lleida: S Sa. Fèlix
Larrosa i Piqué.
Regidora de Promoció Cultural i Festes de l’Ajuntament de Lleida: S. Sa.
Montserrat Parra i Albà.
Regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Lleida: S. Sa. Dolors
Arderiu.
Regidor de Medi Ambient i Horta de l'Ajuntament de Lleida S. Sa. Josep
Barberà i Morreres.
Regidor d’Educació i Atenció a la Infància de l’Ajuntament de Lleida: S. Sa.
Jesús Castillo i Cervelló.
Regidor d’Economia, Hisenda i Tecnologies. Regidoria de Cooperació
Territorial i Projecció Exterior de l’Ajuntament de Lleida: S. Sa. Montse
Minguez.
Director de Serveis d’Urbanisme i Territori de l’Ajuntament de Lleida, Sr.
Josep Antoni Farrero Jordana.
Gerent de l’Institut Municipal de Sostenibilitat, Sra. Esther Fanlo i Grasa.
Diputat Comissió de Medi Ambient, Sr. Gabriel Pena i Remolà.
Diputat Provincial. Sr. Miquel Padilla.
Grup municipal PSC, Sr. Oriol Yuguero.
Grup municipal CiU, Sr. Miquel Angel Bosch.
Grup municipal PP, Sr. Antonio Sánchez Bravo
Representant FAVLL, Sr. Joaquim Mateo.

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

EXCEDENT DE L'EXERCICI.

En l’any 2015, hi ha uns beneficis de:
Bases de repartiment
Excedent de l'exercici
Total base de repartiment = Total distribució
Distribució a
Fons dotacionals
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total distribució = Total base de repartiment

4.

Exercici 2015
240,99

240,99
Exercici 2015
240,99

240,99

NORMES DE VALORACIÓ.

S'han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
a) Immobilitzat intangible.
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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.
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 en l’exercici 2015, ha tingut beneficis.
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.
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5.
Actiu immobilitzat, exclosos els béns del patrimoni històric i
cultural.
L’immobilitzat durant l’exercici 2015, no ha sofert cap variació. No s’inclou
l’amortització de l’immobilitzat, tal i com s’indica al registre mercantil.

SALDO A L’ INICI DE L’EXERCICI 2015 ............................................
(+) Entrades.....................................................................................

0,00

(-) Sortides......................................................................................

0,00

SALDO AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2015....................................

6.

18.086,04

18.086,04

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.

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 2015 ...............................................
(+) Entrades .......................................................................................
(-) Sortides ...................................................................................................
IMPORT AL FINAL DE L’EXERCICI 2015 .............................................

81.481,74
188.920,44
112.909,83
157.492,35

(no s’inclou el saldo de 57.500,95 € d’ “Altres crèdits amb les administracions
públiques”).

9.

Subvencions, donacions i llegats.

La Fundació ha rebut durant el 2015 una subvenció de:
-

Ajuntament de Lleida per un import de 130.000,00€

Aquesta subvenció correspon a l’aportació municipal per al desenvolupament
integre de l’objecte de l’activitat de la fundació.
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10.

Deutes més significatius

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.

Informació de les entitats vinculades

No hi ha cap entitat directament vinculada amb la fundació.

12.

Situació fiscal

Durant l’exercici 2015, la fundació ha tingut uns beneficis de 240,99€

13.

Ingressos i despeses

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.
Desglossament de la partida 1.a del deure del compte de resultats,
«Ajuts monetaris», amb indicació dels reintegraments produïts i amb
distinció de les activitats.
No hi ha cap ingrés o despesa per aquest apartat
Desglossament de la partida 4.b del deure del compte de resultats,
«Càrregues socials», amb distinció entre aportacions i dotacions per a
pensions i altres càrregues socials.
L’import de la despesa per aquest concepte està formada íntegrament per la
seguretat social de les nòmines del personal de la fundació.
Desglossament de la partida 7 del deure del compte de resultats, «Variació
de les provisions de les activitats», amb distinció entre variació de
provisions d’existències, variació de provisions per a insolvències i pèrdues
de crèdits incobrables i variació de provisions per a altres operacions de
les activitats.
No hi ha cap ingrés o despesa per aquest apartat.
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.
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Aquesta subvenció de l’Ajuntament de Lleida es destina íntegrament a les activitats
que desenvolupa la fundació.
Import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats de la
fundació.
En aquest exercici la fundació ha tingut un resultat positiu.

14.

Aplicació d'elements patrimonials a finalitats pròpies.

El fons dotacional de la Fundació Lleida 21 és de 12.020,24 €. Aquest fons
dotacional continua intacte, sense increment des de la seva constitució.
S’ha de complir la norma conforme: Despeses fundacionals > 70% dels Ingressos
nets.
EXERCICI

2015

INGRESSOS

178.304,98

DESPESES

-178.063,99

RESULTAT

240,99

DESPESES NECESSÀRIES (Gestoria,...)

-11.730,66

DESPESES FUNDACIONALS

-166.333,33

INGRESSOS NETS (Ingressos-D necessàries)

166.574,32

70% ingressos nets

116.602,02

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

15.

Altra informació.

Informació sobre:
-

Canvis dels components del patronat, sens perjudici de la tramitació prevista
legalment per a la seva inscripció en el Registre de Fundacions.
• El 18-02-2015 es va cessar per decret a la Sra. Marta Camps i Torrents,
Regidora d’Urbanisme, Mobilitat, Via Pública i Concessions i a la Sra.
Teresa Serentill Brescó, i es nomenen en el seu lloc al Sr. Fèlix Larrosa
Piqué i el Sr. Josep Farrero Jordana respectivament.

-

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.

-

Tal i com recomanava l’auditoria, en aquest exercici 2015 s’ha revisat la vida
útil i l’amortització corresponent dels costos de connexió a la xarxa elèctrica
realitzada per Fecsa-Endesa anys anteriors. L’amortització de dels anys
anteriors suma un import de 1.384,47€ que l’auditor ens fa comptabilitzar com
a pèrdues procedents d’anys anteriors.
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