FUNDACIO PRIVADA PAISATGE URBA DE LLEIDA
PÈRDUES I GUANYS

CONCEPTE
1. Ingressos per les activitats

EXERCICI 2019
99.800,00

EXERCICI 2018
112.817,23

a) Vendes i prestacions de serveis

13.500,00

30.817,23

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

56.300,00

52.000,00

d) Subvencions oficials a les activitats

30.000,00

30.000,00

-43.500,00

-43.987,72

-43.500,00

-43.987,72

7. Despeses de personal

-41.264,76

-40.500,00

8. Altres despeses d'explotació

-15.035,24

-3.697,75

-15.035,24

-3.697,75

-11.300,00

-3.376,98

2. Ajuts concedits i altres despeses
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments
b) Treballs realitzats per altres entitats
6. Altres ingressos de les activitats

a) Serveis exteriors
a4) Serveis professionals independents
a7) Serveis bancaris

-113,92

a9) Subministraments
a10) Altres serveis

-186,85
-3.735,24

-20,00

0,00

24.533,46

0,00

24.533,46

0,00

24.533,46

9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-98,30

14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
19. Impost sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

PRESSUPOST DE CAPITAL FUNDACIÓ PAISATGE DE
LLEIDA

ANY 2019

Estat de Dotacions

Euros

1. IMMOBILITZAT MATERIAL
2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL
3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP
4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP
5. DESPESES AMORTITZABLES
6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS
En moneda nacional
Préstecs d'empreses diferents del grup
Préstecs de l'Estat
Préstecs d'Organismes Autònoms
Préstecs de l'Entitat Local
7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA
TOTAL
Estat de Recursos
1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES
2. APORTACIONS DE CAPITAL
De l'entitat Local
3. AUTOFINANCIACIÓ
Amortització
Provisions
Previsions
Pèrdues exercici
4. FINANCIACIÓ ALIENA
5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS
TOTAL

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ FUNDACIÓ PRIVADA PAISATGE URBÀ DE LLEIDA

ANY 2019

Estat d'Inversions Reals

Euros

1. IMMOBILITZAT MATERIAL
Edificis i altres Construccions
Maquinària, Instal·lacions i Utillatge
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
Altre Immobilitzat Material
2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL
Concessions Administratives
Propietat Industrial
Altres Immobilitzat Immaterial
3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP
4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP
Accions amb cotització oficial
Accions sense cotització oficial
Altres participacions
Obligacions i bons
Préstecs a llarg termini
Préstecs a mig termini
5. DESPESES AMORTITZABLES
6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS
En moneda nacional
Obligacions i bons
Préstecs d'empreses del grup
Préstecs d'empreses diferents del grup
Préstecs d'Organismes Autònoms
Préstecs de l'Entitat Local
En moneda estrangera
7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA
TOTAL
Estat de Financiació
1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES
De l'Entitat Local
Dels Organismes Autònoms
Altres Subvencions

2. APORTACIONS DE CAPITAL
De l'entitat Local
Dels Organismes Autònoms
Dels accionistes privats
3. AUTOFINANCIACIÓ
Amortització
Provisions
Previsions
Beneficis no distribuïts
Pèrdues exercici
4. FINANCIACIÓ ALIENA
En moneda nacional
En moneda estrangera
Crèdit Oficial
5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS
Materials
Immaterials
Financeres
TOTAL

INFORME: Relació d‘objectiu i rendes que s’esperen obtenir pel 2019.
Atès la documentació sol·licitada per INTERVENCIÓ de l’Ajuntament de Lleida pel
compliment d’allò disposat a l’article 168.3 del Reial Decret Legislatiu 12/2007, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisenda Locals.
S’informa de la previsió d’objectius i rendes que s’esperen obtenir pel 2019.
Concepte

Import

Ajuntament de Lleida – aportació municipal
Redacció projecte bàsic i executiu i direcció
d’obra al voltant de La Panera – prestació de
serveis a l’Ajuntament
Ingressos de
Exterior,SL

Bcn

2004

30.000,00

TOTAL INGRESSOS

Lleida, 9 de novembre de 2018

Aportació municipal per les despeses
d’estructura.
Encàrrec de gestió de l’Ajuntament
(correspon a la part restant de l’encàrrec)

13.500,00

Comunicación

Altres patrocinis/prestació de serveis

Descripció

52.000,00
4.300,00
99.800,00

Ingressos per la gestió, col·locació,
manteniment i explotació de 58 tanques
publicitàries
Previsió d’ingressos de patrocinis.

OBJECTIUS I MEMÒRIA D’ACTIVITATS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
Desenvolupar, fomentar i impulsar la millora del paisatge del municipi de Lleida.

OBJECTIUS I ACCIONS CONCRETES A DESENVOLUPAR DURANT L’EXERCICI
a) Actuacions de millora de recuperació o de preservació del paisatge dels espais urbans i de
l’entorn rural i dels espais oberts del municipi de Lleida.
b) Intervencions de millora d’àrees i d’àmbits concrets, així com d’elements puntuals que
intervenen en la configuració del paisatge de Lleida.
c) Actuacions de valorització, de rehabilitació i de senyalització d’edificis i altres elements
protegits o que siguin rellevants pel seu interès paisatgístic.
d) Impulsar l’aprovació de normatives reguladores en aquelles matèries relatives a la
intervenció en el paisatge.
e) Impulsar programes de preservació, millora, descoberta, difusió i promoció del béns
materials o immaterials protegits o d’altres que siguin rellevants pel seu interès en el
paisatge.
f)

La presència activa de Lleida en les diferents xarxes relacionades amb la intervenció amb el
paisatge.

g) La realització de tasques d’assessorament, estudi, diagnòstic, dictamen i demés activitats de
recolzament a entitats públiques o privades en matèries d’intervenció en el paisatge.
h) La planificació i execució de campanyes per fomentar la participació, la conscienciació i la
defensa en la intervenció en el paisatge.
i)

La publicació i divulgació dels estudis i treballs realitzats al llarg de les seves activitats i de
projectes d’intervenció en el paisatge.

j)

L’educació i la formació en relació a la protecció, recuperació i rehabilitació dels espais
urbans i dels espais oberts i dels elements puntuals d’interès.

k) L’establiment de vincles de col·laboració amb institucions públiques o privades, per endegar
estudis, treballs, projectes i intervencions en defensa del paisatge.
l)

Totes aquelles activitats que redundin en benefici dels interessos, objectius i finalitats de la
Fundació de forma directa o indirecta, principal o accessòria.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
PROGRAMA “ESPAIS SINGULARS” (obj. a,b,e,h,k)
El Programa Espais Singulars és una iniciativa municipal amb participació ciutadana, per a la
projecció i la intervencions en àrea que por Raons històriques, simbòliques, socials ... cal
conservar, rehabilitar o renovar per a l'ús ciutadà.
El programa, es divideix en dues fases molt diferenciades: la primera, és l'Organització de
tallers dirigits a la ciutadania i la segona, és un concurs públic d'idees per a la reforma i
Millora de l'Àmbit objectiu del programa.
DIVULGACIÓ ORDENANÇA DEL PAISATGE DE LLEIDA (obj.a,c,f,h,i,l)
Un cop estigui aprovada la nova Ordenança del Paisatge de Lleida, la Fundació es farà càrrec
de realitzar una campanya divulgativa de la mateixa.
ELABORACIÓ MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES EN EL PAISATGE DE LLEIDA (obj.a,h,i,j)
Per a la difusió i divulgació de l'Ordenança del Paisatge, s'elaborarà un Manual de Bones
pràctiques en el paisatge de Lleida. Aquest manual gràfic contindrà els punts més destacats
de l'ordenança i el seu objectiu principal és facilitar la comprensió de la nova normativa.
DIVULGACIÓ DEL CATÀTEG DE BÉNS PROTEGITS (obj.e,f,h,i,k)
La Fundació es farà càrrec de la campanya de difusió del Catàleg de Béns Protegits de Lleida,
elaborat per l'Ajuntament de Lleida.
DIVULGACIÓ DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ D’EDIFICIS REHAB + (obj.c)
Campanya de difusió d'aquest programa d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis de
determinades zones de la ciutat de Lleida.
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I DIRECCIÓ D’OBRES DE
REFORMA I MILLORA DE L’ÀMBIT SITUAT AL VOLTANT DEL CENTRE D’ART DE LA PANERA DE
LLEIDA (obj.b)
A l’espera de rebre l’encàrrec de l’Ajuntament, es realitzarà la Direcció d'obres del projecte.
“FAÇANES A TOT COLOR” (obj.a,b,f,,h)
Projecte per a embellir les façanes i / o mitgeres del ciutat. A l'espera de rebre l'encàrrec de
l'Ajuntament.

