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1. INTRODUCCIÓ
Lleida va ser la ciutat espanyola més devastada en la Guerra Civil i, com en d'altres
casos, aquest va ser el motiu perquè fos una «ciutad adoptada por el Caudillo». Com a
resultat d'això, el creixement de la ciutat va quedar en mans de Franco. Com a
conseqüència de la guerra, entre els incendis i els bombardeigs, Lleida va quedar en
ruïnes i, els habitants del municipi estaven, en la seva majoria, sense cases i sense
recursos.
Els historiadors han dedicat treballs ha explicar la Batalla de Lleida, els successos
de la Guerra Civil i, la Dictadura de Franco. Però, en la lectura d'aquests treballs suscita
preguntes i, en ells, hom no hi troba respostes, per exemple, com es va dur a terme la
reconstrucció dels edificis de Lleida, quines eren les assistències als habitants d'aquest
municipi i, els serveis que es prestaven. Era possible el creixement just desprès de la
guerra? Sense oblidar la qüestió del destí que va tenir els canvis governatius que, tot
just abans de la guerra, havia establert la II República o, altrament dit, quina
organització governativa va establir el General Franco? Però, sens dubte, el problema
principal és aquest: el municipi de Lleida tenia, o bé, va rebre recursos econòmics per
afrontar la postguerra?
En aquest treball pretenem donar resposta al darrer problema que hem plantejat i,
per fer-ho, hem escollit com a objecte d'aquest el anàlisis de l'activitat del municipi de
Lleida durant la primera etapa de la postguerra (1940-1950) a través dels seus
pressupostos i de la corresponen execució. A partir d'aquesta base, ens plantejarem un
seguit de qüestions crucials: què era de vital importància pel municipi, quines despeses
realitzava i, quins ingressos o fonts de finançament tenia. Evidentment, tot això lligat en
el sistema governamental implantat en el franquisme i el paper que se li va adjudicar a
l'Ajuntament de Lleida.
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2. FONTS I METODOLOGIA
Per a la realització d'aquest treball, hem emprat una sèrie de fonts que podem
classificar en fonts primàries i secundàries. Les fonts primàries que hem utilitzat són
bàsicament de dos tipus: la legislació vigent en aquell període històric (aplegada en un
índex a la fi del treball) i, sobretot, la documentació municipal de la ciutat, custodiada en
l'Arxiu municipal de Lleida. D'altra banda, les fonts secundàries estan oportunament
citades al llarg del treball i, les utilitzades i consultades, estan recollides en la bibliografia
que hi ha a la fi del treball.
Respecte a l'Arxiu municipal de Lleida, cal dir que la nostra activitat s'ha centrat i
desenvolupat en el dipòsit de Gardeny. La documentació municipal custodiada en
aquest dipòsit és àmplia i variada: bàsicament, hi ha tota la documentació en referència
a l'Ajuntament de Lleida i el seu municipi. En concret, i donat l'objectiu d'aquest treball,
hi ha als pressupostos de l'Ajuntament de Lleida de l'any 1936, 1937, 1940 i seguint fins
al dia d'avui. Estan classificats per anys i, conjuntament amb els llibres auxiliars de
despeses i ingressos. La documentació està catalogada per una enumeració correlativa
als anys on correspon un llibre enquadernat per any.
En aquests cas, els arxius consultats han sigut els propis de l'Arxiu municipal de
Lleida situats a Gardeny. Dels quals hem tingut accés als pressupostos de 1940 a 1950,
així com els llibres auxiliars de despeses i ingressos. Els pressupostos són llibres
individuals corresponents a cada exercici; en aquests hi consta el pressupost ordinari on
hi consta les despeses i els ingressos previstos per l'exercici següent. A continuació es
descriuen les relacions detallades dels articles que s'han pressupostat, tant de ingressos
com de despeses, i els seus respectius annexos (com el cas de l'article de les despeses
de «crèdits reconeguts»). Seguidament, hi consta les actuacions del Interventor en quan
a l'aprovació de la proposta del pressupost, el llistat de pensions que s'aproven, el llistat
dels crèdits indeguts i, una comparativa del pressupost de l'exercici anterior. En el llibre
del pressupost també hi consten el llistat de les Ordenances que es modifiquen o es
suprimeixen i, les de nova creació. I, finalment, en el mateix llibre, s'hi troba el
pressupost d'eixample. En quan als llibres auxiliars, són llibres que corresponen a cada
exercici on hi consten les despeses o els ingressos que s'han realitzat. Dividits en
capítols corresponents als del pressupost que es van articular, hi consta el nom i la data
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del pagament o del ingrès; són llibres separats, és a dir, les despeses estan
enquadernades en el llibre auxiliar de despeses i, els ingressos al llibre auxiliar de
ingressos.
Encara que la documentació ha estat de fàcil accés i ens ha estat força útil, ens hem
trobat amb algunes dificultats.
En primer lloc i respecte el decenni 1940-1950, cl advertir que la documentació
presentava algunes llacunes: els anys 1940 i 1942 eren incomplerts; en el 1940 hi falta
l'execució del pressupost a falta de l'existència dels llibres auxiliars de despeses i de
ingressos; i en el any 1942 manca la informació complerta en el llibre auxiliar de
ingressos. Cal dir, també, que coincideixen tots els pressupostos en la falta de
articulació en el capítol final de despeses i, en el capítol final de ingressos, no obstant,
en els llibres auxiliars, tant de despeses com de ingressos, hi consta una xifra per
aquests capítols (en la gran majoria, sense explicació).
En segon lloc, hi ha una qüestió més important i de diferent naturalesa: en els inicis
del treball, preteníem establir una comparació entre la hisenda municipal lleidatana
d'abans i després de la Guerra Civil. Però, aquest plantejament no va tenir futur en el
moment en què ens vam adonar que era impossible obtenir els pressupostos municipals
de Lleida abans de la guerra (1930-1939). En l'Arxiu municipal de Lleida només hi havia
els pressupostos dels anys 1936 i 1939 i, evidentment, resultaven insuficients per
realitzar el treball. A més, arran d'un Decret de 1933, el municipi de Lleida esdevingué
Comissaria Delegada de la Generalitat de Catalunya tot absorbint les funcions de la
Diputació provincial de Lleida. En conseqüència, els pressupostos ja no eren municipals
sinó provincials. Atès aquest canvi, vam tractar d'aconseguir la informació dels anys
1930-1939 en altres arxius: l'Arxiu Històric de Lleida i l'Arxiu de la Diputació de Lleida.
Però, en aquests arxius no hi vam trobar pressupostos, ni provincials ni municipals.
En base a aquests resultats, vam decidir centrar el treball en la documentació
municipal lleidatana existent pel primer decenni de la postguerra (1940-1950).

5

3. EL MUNICIPI DE LLEIDA DURANT LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
El 18 de juliol de 1936 va haver-hi un moviment contra la República amb Josep
Abizanda de la CEDA, Joan Recasens i la Falangue amb Fransesc Boldú; tots aquests
civils i simpatitzants de dretes ocupaven llocs estratègics de la ciutat de Lleida.
L'endemà, l'exèrcit militar i la Guàrdia Civil sortien al carrer per proclamar l'estat de
guerra, van clausurar els centres polítics i sindicals, però no van poder evitar que grups
d'obrers es centressin creant un comitè de vaga de la CNT, UGT i Unió Local de
Sindicats que van proclamar la vaga general. El dia 20, després que el General Goded
es rendís a Barcelona, sindicats amb més afiliats

de la ciutat i les organitzacions

obreres de caire polític es van revolucionar i van començar una setmana d'assassinats,
crema esglésies i convents, també es van cremar arxius judicials i del Registre de la
Propietat, van haver-hi saquejos, la parròquia de Sant Llorenç va ser incendiada i altres
esglésies i la catedral nova també. L'única excepció va ésser l'església de Sant Martí
perquè la van convertir en magatzem després d'haver-hi cremat els altars i imatges.
Alguns convents i col·legis religiosos van ser confiscats per les organitzacions obreres,
d'altres es van dedicar a funcions civils. El 21 de juliol es va crear un exèrcit republicà,
anomenat Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya, però un mes més tard
es va dissoldre. Es va crear, també, el Tribunal Popular el 18 d'agost amb una vigència
fins l'abril de 1937 amb la idea d'actuar una justícia feta pel poble i per al poble,
anomenat-la justícia revolucionària. L'actuació global del Tribunal Popular de Lleida fou
un total de 754 persones processades entre els mesos d'octubre de 1936 a abril de
19371.
El 26 de setembre de 1936 es va formar el nou govern de la Generalitat amb la
presidència de Josep Tarradelles, on estaven representats tots els partits del Front
Popular i les centrals sindicals. Durant les primeres setmanes, els sindicats van impulsar
cooperatives i colonitzacions per poder reorganitzar la vida econòmica i social de la
ciutat des d'una perspectiva revolucionària, és a dir, la impugnació de la propietat
privada. El 30 d'abril tres homes de Joventut Republicana van ser tirotejats. Un guàrdia
d'assalt, un noi i un milicià agressor van resultar morts. El 2 de maig i per iniciativa de la
Generalitat es va signar una treva que comportà la retirada dels homes armats del
1Josep RUBIÓ SOBREPERE, La guerra civil de les Garrigues. De la revolució a l'ocupació
franquista (1936-1939). Ed. Pagès Editors, Lleida 2011. pàg. 67.
6

carrer. Es va fer esforços per mantenir la vida quotidiana amb certa normalitat. L'activitat
comercial i escolar no s'havia aturat. Com tampoc les activitats d'oci i diversió la qual
cosa va donar lloc a crítiques reclamant més austeritat. A Lleida anaven arribant
refugiats, prop d'uns 1.700, procedents del nord de la Península Ibèrica. La Generalitat
va lliurar diners als ajuntaments per poder facilitar l'acolliment dels refugiats.
L'esforç per mantenir la normalitat no va ser possible amb els successos que van
venir després. Van aparèixer els bombardeigs franquistes i la guerra es feia present. Els
dies 12 i 15 d'octubre de 1937 van caure bombes a les afores de la ciutat sense haverhi víctimes. Però, el 2 de novembre, Lleida va patir un dels bombardeigs més durs que
es van tenir en tota la guerra. Els avions alemanys van enfilar la part de baix de la ciutat:
Plaça Catalunya, Blondel, Carrer Major, Plaça de la Sal, avinguda de la República
(Rambla Ferran), tornant, en direcció a Saragossa, per Cappont. Van ser 210 víctimes
mortals causades entre el Mercat de Sant Lluís i el Liceu Escolar, on molts nens, una
seixantena, van morir sota les runes de l'escola. A finals de novembre va haver-hi un
altre bombardeig. A principis de març de 1938, l'exèrcit franquista va trencar el front
d'Aragó avançant la guerra fins a Lleida. Les alarmes de nous bombardeigs van
provocar que la població abandonés la ciutat. El tren de Tarragona anava ple i, a l'altura
de Juneda, van veure com la ciutat de Lleida tornava a ser bombardejada quasi una
setmana sencera. Les conseqüències van ser edificis en ruïnes, sense llum ni aigua. El
Canyeret (costes de Sant Andreu, Sant Joan i Magdalena) va patir els efectes dels
bombardeigs i incendis provocats. Es va cremar l'illa formada pels carrers de Borràs
fins a la placeta que comunicava amb l'antiga «vileta» de Montorell. Entre els edificis
caiguts es trobava la casa senyorial dels Desvalls, una construcció del renaixement amb
influències d'art gòtic; també van anant-se degradant els casals de les famílies situades
al Canyeret. El municipi de la postguerra es va decidí per la demolició definitiva del
Canyeret des de la costa sota el castell de la Seu Vella fins la costa de Magdalena.
Lleida era un camp de batalla. Començava la batalla de Lleida el vespre del dia 30
quan les tropes franquistes arribaven als límits del municipi. Els franquistes estaven
formats per Legionaris i marroquins comandats per general Yagüe. El dia 2 d'abril
ocupaven Gardeny i penetraven per la carretera d'Osca. El 3 d'abril, les tropes
franquistes entraven a la ciutat pels carrers d'Alcalde Costa i Acadèmia i, van trobar
resistència republicana a l'estació del ferrocarril. Per dificultar l'entrada, els republicans
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van calar foc a alguns edificis entre la Plaça Sant Joan i la Plaça de la Sal. El Segre
limitava el front quedant la ciutat dividida en dos. Van ser nou mesos d'infern. Es va
instaurar la repressió a la ciutat; de juliol a desembre de 1938, es van tancar entre 700 i
1.100 persones a la presó de Lleida i Barbastre. Aquest empresonament era l'avantsala
de la mort: s'hi va assassinar a molta gent sense ni un sol judici. En aquesta repressió
calia sumar-hi la prohibició de la llengua catalana quedant d'ús privat d'acord l'Ordre
Públic.
Una de les primeres mesures del nou comandament franquista va ser nomenar
noves autoritats locals i provincials i, a més, es va derogar l'Estatut d'Autonomia
concebut per la República. El 5 d'abril, tres dies després d'haver ocupat Lleida, Franco
va restaurar la vella administració provincial. El primer governador civil va ser Lluís G.
Ventalló Vergés, que seria substituït el mes d'agost pel capità Fernando Vázquez
Ramos. El alcalde de Lleida des del 5 d'abril de 1938 fins l'abril de 1939, va ser Valentín
Martín Aguado, nomenat per l'autoritat militar franquista.
La guerra encara no s'havia acabat i, en la nit del 24 a 25 de juliol, Lleida va quedar
altre cop amenaçada quan els republicans van voler agafar als soldats franquistes per
sorpresa creuant el riu Segre però, els franquistes van obrir els pantans fent créixer el
nivell del riu i van tenir que retirar-se. El 9 d'agost, les tropes republicanes de l'Ebre van
travessar el Segre a l'alçada de Vilanova de la Barca, però els franquistes van tornar a
fer pujar les aigües del riu alhora que els bombardejaren sense treva, amenaçant altre
cop la ciutat de Lleida. El dia 7 de novembre els republicans van tornar a atacar en el
front del Segre, però aquest cop des d'Aitona. Gràcies a la boira van poder passar el riu
i tallar la N-II. A Lleida es tornava a replantejar la possibilitat d'evacuar-la. La boira
dificultava l'avanç dels dos bàndols i l'atac de l'aviació. El 21 i 22, els republicans es
retiraven, l'operació havia acabat i, el dia 16 es retiraven definitivament de l'Ebre. El 23
de desembre començava l'ofensiva final sobre Catalunya. La nit del 6 a 7 de gener de
1939, els republicans van alçar el front de Lleida. L'exèrcit republicà, destrossat a l'Ebre,
en prou feines podia garantir una evacuació. Milers de catalans emprenien el camí a
l'exili.
Les destrosses materials eren tantes que Franco va haver d'adoptar Lleida el 1939
per a què fos l'Estat a través de Regiones Devastadas el qui assumís la reconstrucció.

8

Es va instaurar la repressió política. Es calcula que entre abril de 1938 fins desembre
1945 van haver-hi 30.000 persones empresonades. La presó estava situada al mig de
Lleida amb presoners polítics en un nombre més elevat que els que estaven en llibertat.
També hi havia camps de concentració a la Seu Vella on hi estaven destinats els
presoners de guerra. Fins el 1945 van ser 558 persones executades, més 148
afusellades sense judici i 169 morts a la presó. A més, cal sumar-hi 400 persones no
identificades que van ser afusellades als cementiris de Lleida, Almacelles i Alpicat.
Moltes de les persones del camp de concentració van ésser obligades a treballar a
Regiones Devastadas reconstruint edificis, desenrunament, i obrint els carrers.
El municipi de Lleida era descrit -com tots els d'Espanya- com una associació
natural, reconeguda per la llei, de persones i béns determinada per les necessàries
relacions de veïnatge, dins el terme on opera la jurisdicció de l'Ajuntament. A Lleida, la
població era el 1941 de 41.858 habitants, el 1942 de 42.260, el 1943 de 42.623, al 1944
de 43.341, el 1945 de 48.076, el 1946 de 48.898, el 1947 de 50.337, el 1948 de 51.016,
el 1949 de 52.122 i el 1950 de 52.849. La presència de forasters procedents d'altres
territoris de l'Estat espanyol és un fenomen constant en la història de Lleida. Després de
la guerra, va haver-hi una immigració en massa; en el patró municipal de l'any 1950,
dels 52.849 habitants inscrits, només 22.000 eren nats en el terme de Lleida, la resta
eren forasters: 13.476 eren nats a la província de Lleida; 4.001 a la resta del Principat;
942 eren valencians; 4.681 aragonesos; 3.161 d'Espanya central; 1.077 d'Espanya
septentrional; 3.090 d'Andalusia i 320 d'altres països.
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4. EL FRANQUISME I LA LEGISLACIÓ DE POSTGUERRA SOBRE HISENDA
MUNICIPAL.
L’any 1938 l’exèrcit franquista va ocupar la Catalunya Republicana. Derogat l’Estatut
d’Autonomia i dissolta la Generalitat, es va restaurar l’aparell estatal tradicional. La
legislació sobre hisenda local que, després de la Guerra Civil, va fixar l’estructura dels
pressupostos municipals va ser el Estatuto Municipal2 i el Reglamento de Haciendas
municipales3 de 23 d’agost de 1924, juntament amb el Estatuto de Recaudación, de 29
de desembre de 1928. El règim franquista es va anar consolidant i, el 1945 es va
aprovar la Ley de Bases de Régimen Local (= LBRL). Amb aquesta nova norma de
funcionament intern de cada municipi es sotmetia als funcionaris locals a la més
completa servitud respecte de l'alcalde, de la mateixa manera que el conjunt de
l'ajuntament seria sotmès al Govern Civil, entitat centralitzadora de l'activitat de
l'administració perifèrica de l'Estat 4. Abans de 1945, els Ajuntaments tenien cert marge
per a la captació autònoma d'ingressos, però a partir de l'aprovació de la Ley de Bases
de Régimen Local5, es van derogar diversos arbitris 6 i, un any després, es va aprovar el
Decret de Ordenación Provisional de les Haciendas Locales 7, el 4 febrer de 1946, on
s'estableix la normativa dels nous arbitris i els procediments de recaptació.
Analitzant conjuntament el Estatuto Municipal (=EM) i la LBRL, cal destacar, a
simple vista, la redacció més concreta i detallada de l'Estatut, comprenent un total de
581 articles a més de les disposicions finals, mentre que la LBRL conté un total de 68
bases i les disposicions.
De forma ordenada i fixant-nos en els articles i bases que afecten al nostre objecte
d'estudi, es dibuixa el següent panorama general.
En el Títol I (Capítol I-III) EM i, de les Bases 2 a 5 LBRL, es presenta l'organització i
administració de les entitats municipals definint què és un municipi, les mancomunitats,
2
3
4
5
6
7
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Real decreto-ley aprobando el Estatuto Municipal. Gaceta de Madrid,núm.69, de 09/03/1924, páginas 1218 a
1302. Gobierno de España, Presidencia del Directorio Militar. Referencia BOE-A-1924-2607.
Real decreto aprobando el Reglamento de Hacienda Municipal. Gaceta de Madrid, núm. 243, de 30/08/1924,
páginas 1082 a 1104. Gobierno de España. Presidencia del Directorio Militar. Referencia BOE-A- 1924-8291.
MARÍN COBRERA, Martí. Franquisme i Poder local. Construcció i consolidació dels ajuntaments feixistes a
Catalunya, 1938-1949. pàg. 41
Ley de 17 de julio de 1945 de Bases de Régimen Local. Boletín Oficial del Estado, núm. 199, de 18/07/1945,
páginas 360 a 384. Gobierno de España. Jefatura del Estado. Referencia BOE-A-7245.
Apèndix A. 1: proposta modificacions Ordenances. AML, Fons municipals, Referència 5216, Pressupost 1946.
Decreto de 25 de enero de 1946 por el que se regula provisionalmente las Haciendas Locales. Boletín Oficial del
Esatdo, núm. 35, de 04/02/1946. Gobierno de España. Ministerio de gobernación. Referencia BOE-A-1946-1578.

les agrupacions forçoses de municipis, entitats menors i la població; ambdós lleis
coincidint en el seu contingut.
En el Títol IV (Capítols I-X) EM i en les Bases 6-10 LBRL es descriu l'organització
municipal.
A partit d'aquí, l'EM conté diferències respecte la LBRL en la redacció i agrupació
dels preceptes. El Títol V EM aplega sis capítols, dividits en seccions i els que tenen
contingut més interessant són els següents: Capítol I (Atribucions dels Ajuntaments);
del Capítol III (Funcions de les Autoritats Municipals); i, del Capítol IV (Obligacions dels
Ajuntaments). Com la redacció d'aquests capítols de l'EM és espessa, partirem dels
preceptes equivalents de la LBRL per fer-ne l'anàlisi.
Respecte a les atribucions dels Ajuntaments, la Base 11 de la LBRL defineix i detalla
les competències dels municipis. Segons aquesta Base, el municipi ha de governar i
administrar els interessos peculiars del corresponent poble o ciutat. I, tot seguit, detalla
els principals objectius de l'activitat municipal de la següent manera:
«BASE 11. De la competencia municipal
I. Es de la competencia municipal el gobierno y administración de los intereses
peculiares de los pueblos. La actividad municipal se dirigirá principalmente a la
consecución de los siguientes fines: a) Urbanización en general, saneamiento,
mejora interior y ensanche de la población; vías públicas, urbanas y rurales:
alumbrado, viviendas; parques y jardines; campos de deporte. b) La
administración, conservación y rescate en su caso, de su patrimonio, y la
regulación y aprovechamiento de los bienes comunales. c) Salubridad e higiene:
aguas potables y depuración y aprovechamiento de las residuales; fuentes,
abrevaderos, lavaderos y alcantarillados; cementerios y servicios fúnebres;
prevención de epidemias; laboratorios, hospitales; Casas de Socorro; limpieza de
vías públicas; recogida y tratamiento de basuras e higiene de las viviendas;
piscinas y baños públicos. d) Abastos; mataderos, mercados; hornos; tablas y
panaderías; suministro de gas, electricidad, calor y fuerza motriz; policía de
abastos; Inspección higiénica de alimentos y bebidas. e) Transportes terrestres,
marítimos, fluviales, subterráneos y aéreos; estaciones, puertos y aeropuertos í)
Instrucción y cultura; educación física; campamentos; fiestas religiosas y profanas
tradicionales. g) Beneficencia, protección de menores, prevención y represión de
la mendicidad; mejora de las costumbres; Exenciones de índole social; albergues
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de transeúntes. h) Policía urbana y rural; extinción de incendios, salvamentos,
defensa pasiva, protección de personas y bienes; policía de construcción,
fábricas,

establecimientos

mercantiles

y

espectáculos.

i)

Concursos

y

exposiciones; ferias y mercados; teatros, cines, frontones; Cajas de Ahorro y
Montes de Piedad; alhóndigas y pósitos; bolsas y lonjas de contratación;
adquisición de elementos de producción o consumo. j) Fomento del turismo;
protección y defensa del paisaje; Museos, Monumentos artísticos e históricos;
playas y balnearios. k) Cualesquiera otras obras y servicios que tengan por objeto
el fomento de los intereses y de las aspiraciones ideales de la Comunidad
municipal».

Cal remarcar la manca de preceptes que s'inclouen en l'Estatut Municipal com:
«La constitución de las Corporaciones y formación, modificación o disolución de
las Mancomunidades; nombramiento, corrección y cese de las Autoridades […];
discusión y aprobación de Ordenanzas municipales».

Tot seguit, en el Títol V, Capítol I, Secció Segona de l'EM s'enumeren les atribucions
de l'Ajuntament en ple i, en el Títol V, Capítol IV de l'EM, s'exposen les obligacions de
l'Ajuntament. En la LBRL, la Base 12 enumera i detalla els «serveis municipals
obligatoris» i, la Base 13 s'ocupa de «Les atribucions del Ajuntament». Pel que fa a les
obligacions, la redacció de la LBRL és més simple i, en canvi, l'abast de l'Estatut
Municipal és més ampli i la redacció més detallada; el text està dividit en cinc seccions,
cadascuna amb l'especificació de l'objecte a tractar com les obligacions sanitàries, de
beneficència, atencions de índole social, obligacions en relació amb l'ensenyament i
serveis comunals obligatoris.
Aquestes competències i obligacions comprenen el pressupost de despeses. En
major o menor mesura, l'Ajuntament de Lleida tenia cert marge discrecional a l'hora de
decidir la quantia invertida per a la realització de les despeses del seu municipi. És a dir,
les obligacions venen marcades per les lleis, tant en l'EM com en el Reglamento de
hacienda municipal, se les considera interessos del poble que cal garantir. Però, no
s'estableixen ni es delimita el grau de compliment que els Ajuntaments han d'assolir al
respecte. Aquest nivell de decisió està establert en l'article 250 del Decreto de
Ordenación Provisional de las Haciendas Locales, quan classifica les despeses en
ordinàries i extraordinàries i, dins de les despeses ordinàries, cal distingir entre les que
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s'apunten de forma obligatòria o voluntària en el pressupost:
«Son gastos ordinarios los que se repiten de una manera regular y constante en
cada ejercicio económico, aunque experimenten crecimiento, consignados en los
presupuestos ordinarios con carácter obligatorio o voluntario. Son gastos
extraordinarios los que, independientemente del presupuesto en que figuren,
sean de naturaleza irregular, no periódica, y, en particular los siguientes:
a) los de primer establecimiento relativos a obras y servicios, con absoluta
exclusión de todo gasto ordinario de entretenimiento, conservación y explotación,
y los demás de naturaleza análoga. b) Los de calamidades públicas.»

Pel que fa a hisenda local, en el Títol II de l'EM agrupa el següent conjunt
d'elements sota la denominació d'«Els Ingressos Municipals»: els productes del
patrimoni, els rendiments dels serveis o explotacions, de subvencions, auxilis i donatius,
derivats dels drets i taxes, de les contribucions especials, dels arbitris no fiscals, dels
impostos autoritzats i de les multes. Aquest contingut coincideix amb la Base 22 de la
LBRL, però hi ha una diferència: la citada Base 22 de la LBRL preveu la creació de
noves imposicions (com, per exemple, arbitris sobre casinos, circuits d'esbarjo i
espectacle públics) i l'eliminació d'alguns arbitris 8 En la resta d'elements que composen
la hisenda local, coincideixen tant en el l'objecte com també en les limitacions en la
imposició de les taxes. Com en el cas, d'una banda, dels «drets i taxes» per
l'aprofitament de serveis, en què la limitació en dos punts està determinada per: la
capacitat econòmica de les persones i la naturalesa del bé. I, d'altra banda, en els
«arbitris amb fins no fiscals», on es determina una limitació a un 10% com a màxim del
preu de les consumicions tot depenent de la seva naturalesa. Tanmateix, el Decreto de
Ordenación Provisional de las Haciendas Locales va crear d'altres limitacions: així,
sobre els tipus de percepció dels drets i taxes per la prestació de serveis fixats per
l'Ajuntament, l'article 9 augmentà les limitacions tot afegint a les anteriors el cens de la
població, les característiques de la localitat i la utilitat dels serveis que reportin als
usuaris. I va dedicar l'article 48 i següents als «arbitris no fiscals» tot destacant com a
diferència respecte de l'EM el fet que els Municipis podien incloure un gravamen en el
preu de les consumicions de tota classe servides al públic en cafès, bars, tavernes,
restaurants, hotels i altres establiments, quedant només exempt l'arbitri del menjar.
8 Apèndix A.1.: proposta modificacions Ordenances. AML, fons municipals, referència 5216, Pressupost 1946.
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En la resta, els Ajuntaments podien fixar les taxes conforme a les necessitats del
municipi i, havien d'expressar-ho en les Ordenances fiscals (detallades més endavant,
juntament amb els ingressos), d'acord a l'article 321 de l'EM, que diu:
«Cada exacción municipal, excepto las multas, será objeto de una
Ordenanza, en la que constarán: las condiciones en que nace la obligación de
contribuir; las exacciones legalmente acordadas; las bases de percepción; los
tipos de gravamen o importe de las costas fijas o normales, o la forma del
repartimiento, según los casos; los términos y formas de pago; las
responsabilidades por incumplimiento de las ordenanzas; la fecha de la
aprobación de ésta; la del comienzo de su vigencia y vigor […].»

En la disposició transitòria del Reglamento de la Hacienda Municipal s'hi va incloure
una plantilla per conferir el pressupost9 municipal. En aquest trobem el model de
pressupost, on separen despeses i ingressos i, dins de cadascun d'ells, es detallen els
capítols i articles pertocant. Aquest model de pressupost respon a les obligacions i
facultats que s'encomanen als Ajuntaments tant en l'EM de 1924 com en la LBRL de
1945. Segons l'article 1 del Reglamento de la Hisenda Municipal:
«El presupuesto ordinario (…) deberán formar en cada ejercicio los
Ayuntamientos para satisfacer las obligaciones a que se refiere el número 1 del
artículo 296 y, las expresadas en el capítulo 4, título V, libro I, y realizar los
servicios de la competencia municipal (…), será redactado dividiéndolo en
capítulos, artículos, epígrafes y conceptos, por el orden que, en cuanto a los
gastos y a los ingresos, señala el Estatuto municipal, y en armonía con el modelo
que acompaña a este Reglamento.»

L'article 219 del Decreto de Ordenación Provisional de la Hacienda Local explica com
s'ha de fer el pressupost ordinari:
«Las Corporaciones locales formarán en cada ejercicio económico, que coincidirá
con el año natural, un presupuesto ordinario, nutrido con los ingresos autorizados
por la Ley, y destinados a cumplir las obligaciones de carácter permanente, o las
de carácter temporal que no tengan la naturaleza de gastos de primer
9
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Apèndix B: model pressupost. Art. 121 Reglament d'Hisenda Municipal.

establecimiento, y a enjugar el déficit de ejercicios anteriores. Podrán, no obstante,
consignarse en el presupuesto ordinario créditos para los gastos de primer
establecimiento, siempre que, sin desatender los expresados en el número
anterior, puedan ser dotados con los recursos ordinarios (…) constará el estado de
gastos, estado de ingresos y bases de ejecución.»

Així, doncs, cal consignar de manera separada les despeses i els ingressos. D'una
banda i segons l'article 221 de l'esmentat Decret, l'estat de les despeses ha de
contenir:
- Les quantitats precises per satisfer l'import del deute exigible, els cens, les pensions i
càrregues que graven els fons locals; els interessos deguts, subscripcions,
indemnitzacions i costes; les necessàries per atendre els serveis obligatoris i els de
competència de la Corporació establerts o que s'estableixin; per satisfer els recàrrecs de
recaptació, els de personal i material de oficines; per complir els pactes i compromisos
que la Entitat contragui amb l'Estat o am altres Entitats i, en general, quantes despeses
vinguin obligades a prestar ajut durant l'exercici, derivades de disposicions legals,
resolucions judicials, contractes o qualsevol altre títol legítim.
- L'import dels crèdits serà, en la quantitat fixa, igual a la obligació a satisfer. En els de
caràcter variable es determinarà conforme als projectes o informes que els serveixi de
base, quedant prohibit dotar de insuficiència els serveis, o superar la normal visió del
seu cost.
D'altra banda, l'estat dels ingressos constarà de:
- Tots els ingressos que, degudament aprovats, hom calculi que s'obtindran durant
l'exercici, guardant l'ordre de prelació determinats en els articles 158 a 164 del Decret.
- La enumeració de les exaccions apareixerà ens els mateixos termes que s'expressa a
la Llei, quedant prohibida la utilització de paraules que alterin el veritable concepte fiscal
d'aquestes.
- Els ingressos que, en anys anteriors, hagin figurat en el pressupost

s'hauran de

avaluar en el projecte del nou pressupost en una quantia no superior al rendiment en el
últim exercici liquidat, a menys que s'alterin les tarifes o condicions de la recaptació o,
existeixin causes excepcionals que justifiquin la previsió d'un major import.
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Les despeses estan composades per dinou capítols i, segons el model de pressupost
s'hauran de disposar de la següent manera:
- Capítol I. Obligacions generals. En aquest capítol romanen onze articles, que són els
següents: cens, pensions, operacions de crèdit municipal, crèdits reconeguts, litigis,
contingents, contribucions i impostos, anuncis i subscripcions, indemnitzacions,
compromisos varis i càrregues del Estat. El contingut dels articles són variants en cada
any, sobretot els objectes que formen l'article de crèdits reconeguts, els contingents, i
compromisos varis. No es troba una redacció detalla en els preceptes legals, no obstant,
la descripció de cada un d'ells consta en el pressupost en concret. En les «operacions
de crèdit municipal» s'hi pressuposta els interessos i amortitzacions de préstecs de la
Caixa de Crèdit Comunal de Barcelona, les comissions dels Bancs encarregats del
reemborsament i utilitats de Hisenda Pública, etc. En els «crèdits reconeguts», s'hi
pressuposta els crèdits que reconegui l'Alcalde a favor de particulars. En els
«contingents» majoritàriament, i en el cas de Lleida, s'hi pressuposta una quantia per la
Diputació Provincial en referència a la quota prestada per la aportació forçosa municipal.
- Capítol II. Representació municipal. Són tres capítols: del Ajuntament, de l'Alcalde i,
dels Tinents d'alcalde i Conseller de Justícia. Corresponen a l'art. 43 de l'EM on
expressa que el càrrec d'Alcalde serà gratuït, però en Municipis amb un pressupost
superior de 500.000pessetes, se li podrà assignar una quantitat fixa en concepte de
despeses de representació.
- Capítol III. Vigilància i seguretat. Amb dos articles: guàrdia municipal i socors
d'incendis i salvament. En aquest hi consta els sous dels funcionaris, els quinquennis, el
material i vestuari dels personal i, gratificacions.
- Capítol IV. Policia urbana i rural. Format per set articles com: enllumenat, serveis
elèctrics i mecànics; mercats i llocs públics; farinera; manters; guàrdia rural; preservació
i extinció de plagues; i, extinció d'animals danyosos.
- Capítol V. Recaptació. Compost per dos articles: administració, inspecció, vigilància i
investigació; i, recaptadors i agents.
- Capítol VI. Personal i material d'oficines. Són dos articles: de les oficines centrals i
d'altres dependències.
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- Capítol VII. Salubritat i higiene. El forma nou articles: aigües potables i residuals;
neteja via pública; cementiris; laboratoris d'anàlisis d'aliments i preparació vacunes;
desinfecció; epidèmies; sanament de terrenys; inspecció sanitària de locals; i, higiene
pecuària. Forma part de les obligacions de l'Ajuntament en que es detallen en l'art. 200
de l'EM i a les que també s'hi refereix la Base 12 de la LBRL.
- Capítol VIII. Beneficència. S'expressa en cinc articles: auxili mèdic i farmacèutic;
hospitals municipals; institucions benèfiques municipals; socors i conclusió de pobres
transeünts i emigrats pobres; i, calamitats públiques. Aquest capítol forma part de les
obligacions de l'Ajuntament expressades en l'art. 209 de l'EM.
- Capítol IX. Assistència social. Amb set articles: juntes locals; foment de cases
barates; assegurances socials; retir d'obrers; institucions d'estalvi, crèdit popular,
agrícola o de cooperativa; colonització interior; i, atencions diverses. Formen part de les
obligacions de l'Ajuntament expressades en els articles 211 i següents de l'EM, en el
títol dedicat a «atencions de índole social.»
- Capítol X. Institucions públiques. En aquest capítol són vuit articles: prestació l'Estat
de serveis de institució primària; escoles municipals de institució primària; institucions
escolars; ensenyament especials; escoles i tallers professionals; institucions culturals;
igual de ciutadania; i, conservació de monuments històrics. Forma part de les
competències municipals de l'art. 150 EM, però, també, de les obligacions de
l'Ajuntament, expressades en l'art. 214 del mateix EM.
- Capítol XI. Obres públiques. Compost per sis articles: edificacions; expropiacions per
obertura i eixample de via pública; vies públiques; vies fèrries; línies telefòniques; i,
parcs i jardins. S'expressa en l'art. 150 de l'EM i Base 11 de la LBRL.
- Capítol XII. Monts. Amb quatre articles: personal; conservació i foment; delimitació i
fitació; i, aprofitament comunal. Forma part de les competències municipals de l'art. 150
de l'EM i Base 11 de la LBRL.
- Capítol XII. Foment dels interessos comunals. Són cinc articles: pòsits; granges
agrícoles i industrials; fires, exposicions, concursos, funcions i celebracions; parades
d'animals reproductors; i, auxili pel foment de la producció i treball. Respon a les
competències municipals de l'Ajuntament, art. 150 EM.
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- Capítol XIV. Serveis municipalitzats. És un article únic, on trobem la competència de
l'ajuntament en l'art. 150.6 de l'EM i, Base 13.1.f); fent referència a l'administració i
explotació dels serveis municipals obligatoris, però, ha de complir els requisits següents:
que tingui caràcter general; que sigui de primera necessitat; i, que es pugui prestar dins
el terme municipal d'acord a l'art. 169 de l'EM.
- Capítol XV. Mancomunitats. També és un article únic que, expressat en a l'art. 6 de
l'EM i, Base 2 LBRL, en què s'expressa que la mancomunitat de municipis es crea per a
la realització de finalitats, serveis i obres de la competència municipal o de càrrec
comarcal.
- Capítol XVI. Entitats menors. Expressat en l'art. 2 de l'EM i, en la Base 4, aquest
article 2 diu:
«Bajo la denominación de Entidades locales menores se comprenden los anejos,
parroquias, lugares, aldeas,, caseríos y poblados que, dentro de un Municipio, y
constituyendo núcleo separado de edificaciones, forman conjunto de personas y
bienes con derechos o intereses peculiares y colectivos, diferenciables de los
generales del Municipio.»

- Capítol XVII. Agrupació forçosa del municipi. Aquest article únic està relacionat amb
l'article 12 de l'EM i, en la Base 2 de la LBRL:
«Para servicios y funciones que no sean de la exclusiva competencia municipal,
y en que las Autoridades locales actúen por delegación del Gobierno o de la
Administración del Estado, los Municipios limítrofes que cuenten menos de 2 mil
habitantes podrán ser agrupados, según las' conveniencias administrativas o
gubernativas, recayendo la delegación del Poder central, para lodo; el territorio de
los Municipios agrupados, en la Alcaldía del que tenga censo más populoso».

- Capítol XVIII. Imprevistos.
- Capítol XIX. Resultes. Aquest capítol aplega obligacions de pressupostos tancats.

Tal i com hem fet amb les despeses, tot seguit detallem els capítols dedicats als
ingressos que, normativament, dimanen del Títol IV, Capítol X, llibre primer de l'EM, així
coma les Bases 21 a 32 de la LBRL; conjuntament amb les Ordenances per a cada
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arbitri10. A diferència de les despeses, el pressupost de ingressos consta dels següents
15 capítols:
- Capítol I. Rentes. Consta de cinc articles: edificis i solars; cens; valors; préstecs; i,
altres rentes.

Aquest capítol forma part del patrimoni municipal, component de la

Hisenda local, en què estarà format pel conjunt de béns, drets i accions que pertanyin al
Municipi, al comú dels seus veïns o als establiments municipals que depenguin del
Ajuntament. Està detallat en els articles 21 a 28 del Reglamento de la Hacienda
Municipal i, articles 3 a 5 del Decret de Ordenación Provisional de las Haciendas
Locales.
- Capítol II. Aprofitament de béns comunals. Amb tres articles: llenya i pastures;
mondas y limpias; i, alienació de béns.

També forma part del patrimoni municipal,

proporcionat per la venda de llenya, llavors o l'arrendament de béns comunals.
- Capítol III. Subvencions. Són dos articles: subvenció de l'Estat per serveis municipals
i, subvencions de Regió, Província i Mancomunitats. D'acord a l'article 19.4 del
Reglamento de la Hacienda Local, són per a la realització d'obres o serveis públics en el
Municipi.
- Capítol IV. Serveis Municipalitzats. És un article únic, descrit en els articles 169 –
179 de l'EM i segons els quals es faculta a l'Ajuntament per a l'administració i explotació
directa de serveis municipalitzats obligatoris. Els serveis d'abastiment d'aigua,
electricitat, gas, cloaques, neteja dels carrers, etc. es poden formar en monopolis.
- Capítol V. Eventuals i extraordinaris. Consta de cinc articles: reintegrament de
pagaments indeguts; igual de varis conceptes; llegats, donatius i envies; ingressos no
previstos; i, extraordinaris.
- Capítol VI. Arbitris amb fins no fiscals. És un article únic, detallat en l'article 331 de
l'EM i, en l'article 48 del Decret de Ordenación Provisional de las Haciendas Locales. En
aquest capítol s'hi inclou la normativa de les Ordenances, formades per diferents arbitris
com: ordenança núm. 10, sobre arbitri de portes que s'obren l'exterior; núm. 11, arbitri
sobre «canelones y chorreras»; núm. 44, solars sense tancar; núm. 48, propietat urbana
d'insuficient alçada; núm. 49, sobre cases sense llum a l'escala; núm. 50, sobre pisos
10 Vegeu índex de legislació; Ordenances. Pàg. 81
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sense vàter amb aigua a pressió; i, núm. 51, sobre façana d'edificis sense pintar ni
arrebossar.
- Capítol VII. Contribucions especials. És un article únic sobre beneficis per obres o
instal·lacions de l'Ajuntament. També forma part de les exaccions municipals, detallat en
l'article 332 de l'EM i en els articles 22-46 del Decret de Ordenación Provisiconal de las
Haciendas Locales. Suposa contribucions en referència a obres o instal·lacions que
poden beneficiar especialment a persones, essent aleshores aquestes les obligacions a
satisfer l'impost. Està relacionat amb les Ordenances núm.34 i núm.26.
- Capítol VIII. Drets i taxes. Compost per dos articles: prestacions de serveis i, per
aprofitament especial. Aquests dos articles estan formats per diferents conceptes
delimitats en els articles 7-21 del Decret de Ordenació Provisional de las Haciendas
Locales, els articles 360-379 de l'EM i, per consegüent, en els articles 41-45 del
Reglamento de la Hacienda Municipal. Al respecte d'aquest capítol, cal tenir en compte
el següent: d'una banda, els Ajuntaments podran establir drets i taxes en concepte de
prestació de serveis per:
“Artículo 368, Estatuto Municipal. Se entenderán comprendidos en el apartado A)
del artículo 360 los conceptos siguientes: a) Tasas de Administración por los
documentos que expidan o de que entiendan la Administración municipal o las
Autoridades municipales, a instancia de parte. b) Concesión de placas, patentes y
otros distintivos análogos que impongan o autoricen las Ordenanzas municipales.
c) Participaciones que concedan las leyes a los Ayuntamientos en Ios documentos
de vigilancia, licencias de caza y pesca y otros análogos, d) voz pública. e)
Guardería rural. f) Vigilancia de establecimientos, espectáculos y esparcimientos
públicos, que la requieran especial g) Licencias para construcciones y obras en
terrenos sitos en poblado o contiguos a vías municipales fuera de poblado. h)
Licencia de apertura de establecimientos. i) Inspección de calderas de vapor,
motores, transformadores, as^ censores, montacargas y otros apa* ratos e
instalaciones análogas y de establecimientos industriales y comerciales. j)
Inspección de casas de baños. k) Almotacenía y repeso. I) Inspección y
reconocimiento

sanitario

de

reses,

carnes,

pescados,

leche

y

otros

mantenimientos destinados al abasto público. II) Servicios de Laboratorio
municipal. w) Desinfección a domicilio o por encargo. n) Servicios de Mataderos y
Mercados y el acarreo de carnes, si hubiera de utilizarse de un modo obligatorio.
ñ) Recogida de basuras de los domicilios particulares; monda de pozos negros. o)
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Servicios de alcantarillado, incluso la vigilancia especial de alcantarillas
particulares. p) Colocación de tuberías, hilos conductores y cables, en postes o en
galerías del Ayuntamiento. q) Servicio de extinción, de incendios. r) Cementerios
municipales. s) Conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres municipales.
f) Asistencias y estancias en los hospitales, Sanatorios y Dispensarios
municipales, tratándose de personas pudientes o cuyos gastos deban sufragarse
por entidades que lo sean. u) Enseñanza municipal. v) Visita de Museos y
Exposiciones . w) Anuncios en columnas o instalaciones análogas del Municipio.
x) Suministro a particulares de plantas y semillas de los Viveros municipales. y)
Enarenado de vías públicas a solicitud particular. z) Cualesquiera otros de
naturaleza análoga.”

D'altra banda, l'aprofitament especial està delimitat en l'art.374 de l'EM en els següents
termes:
“a) Saca de arenas, y de otros materiales de construcción, de terrenos públicos del
término municipal b) Concesiones o licencias para establecer Balnearios u otros
disfrutes de agua, que no consistan en el uso común de las públicas. c)
Concesiones para construir, en terrenos públicos del término y jurisdicción del
Municipio cisternas o aljibes donde se recojan las aguas pluviales. d) Concesiones
para la construcción de pozos de nieve en terrenos públicos del término. e)
Desagüe de canalones y otras en la vía pública o en terrenos de común. f)
Ocupación del subsuelo de la vía pública o terrenos de] común. g) Apertura de
calicatas o zanjas en la vía pública o terreno del común y, en general, cualquier
remoción de pavimento o aceras de la vía pública h) Ocupación de la vía pública
con escombros. i) Vallas, puntales, asnillas y andamios en la vía pública. j)
Entradas de carruajes en los edificios particulares . k) Rejas de piso o.
instalaciones análogas en la vía pública. I) Tribunas, toldos u otras instalaciones
'semejantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de
fachada. II) Postes, palomillas, cajas da amarre, de distribución o 'de registro
básculas, aparatos para la venta automática y otros análogos, que se establezcan
sobre la vía pública o vuelen sobre la misma. | m) Mesas de los cafés, botillerías y
establecimientos análogos situados en la vía pública. n) Colocación de sillas y
tribunas en la vía pública. o) Kioscos en la vía pública. p) Puestos, barracas y
casetas de venta, espectáculos o recreos, en la vía pública o en terrenos del
común. q) Verbenas y fiestas callejeras; serenatas en la vía pública; circulación de
rondas, comparsas, cabalgatas y carrozas por .la vía pública y, de carruajes en
determinados sitios o, en determinadas ocasiones. Los Ayuntamientos podrán
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renunciar a la imposición de estos gravámenes, aun en los casos en que la
exacción de derechos y tasas en general sea obligatoria. , r) Parada y situado en
la vía publica de carruajes de alquiler o para el servicio de Casinos o Círculo de
recreo. s) Colocación de viaductos y rieles en las vías públicas y terrenos común.
t) Rodaje o arrastre por vías municipales con cualesquiera vehículo. Se entenderá
por vías municipales, a los efectos de esta ley, todas aquellas cuyo entretenimiento
y conservación esté, en todo o en parte, a cargo del Ayuntamiento.Si el rodaje o
arrastre produjera trepidaciones en las vías, podrán ser recargados los
gravámenes correspondientes, y asimismo si los vehículos despidiesen gases u
olores especialmente molestos para los viandantes. u) Licencias para el tránsito
de yacas, cabras, burras de leche y animales domésticos por vías públicas. v)
Licencias para industrias callejeras y ambulantes. x) Licencia para recogida de
basuras, restos y detritos de las vías públicas y domicilios particulares. y)
Escaparates, muestras, letreros, carteles y anuncios visibles desde la vía pública o
que se repartan en la misma; y z) Cualesquiera otros de naturaleza análoga.”

Les lleis estableixen limitacions que ja hem esmentat però, també, exclusions com
les següents: l'abastiment d'aigua en fonts públiques; enllumenat públic; vigilància
pública, excepte en els conceptes taxativament establerts anteriorment; neteja de via
pública (aquesta prohibició no ho serà per les prestacions que per a la neteja de cada
carrer imposin als seus veïns les Ordenances municipals); conducció i enterrament de
pobres; instrucció policial elemental; i, assistència mèdica d'urgència.
- Capítol IX. Quotes, recàrrecs i participacions de tributs nacionals. Són dos
articles: impostos cedits per l'Estat i, participació i recàrrecs sobre les contribucions i
impostos de l'Estat. Com en el cas anterior, s'estableixen Ordenances per a detallar els
arbitris; en aquest cas cal destacar que en l'EM es marca uns impostos cedits per l'Estat
al Municipi, que després de l'aprovació de la LBRL queden suprimits. Llavors, en el
Decret de Ordenación Provisional de las Haciendas Locales es detallen els nous
impostos, que alhora creen noves Ordenances. Així doncs, els «impostos cedits per
l'Estat» a tenir en compte són:
- Cessions del 20% de la quota del Tresor de la contribució territorial, riquesa urbana i
de la contribució industrial i de comerç (Ordenança núm. 42, emprat els anys 1940 a
1945).
- Contribucions d'usos i consums, Tarifa 5ª(nova Ordenança núm. 41 -anteriorment era
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sobre arbitri de producte nét de les Companyies Anònimes i Comanditàries per accions-,
emprat des de l'any 1946).
- Impost sobre el vi i la sidra (nova Ordenança núm. 38 -anteriorment era arbitri sobre
participació de l'Ajuntament en la quota de les Patents Nacional de circulació
d'automòbils-, emprat des de l'any 1946).
En quan a «recàrrecs i participacions de tributs nacionals» el Decret de Ordenación
Provisional de las Haciendas Locales detalla els següents:
- Recàrrec sobre la Contribució Industrial i de comerç.
- Recàrrec sobre la Contribució d'Utilitats.
- Recàrrec sobre el impost de consum de Gas i Electricitat.
- Recàrrec sobre el impost del 3% sobre producte brut de les explotacions mineres.
- Capítol X. Imposició municipal. Consta de nou articles: arbitris sobre articles
destinats al consum; igual sobre solars sense edificar; igual sobre increments de valor
dels terrenys; igual sobre inquilinats; igual sobre companyies anònimes i comanditàries
per accions; igual sobre circulació de rodada de luxe; igual sobre pompes fúnebres; per
concessions especials; i, repartiment general.
En el model de pressupost establert en el Reglamento de la Hacienda Municipal,
s'hi estableixen els arbitris ja esmentats, però, com en el capítol anterior, es van suprimir
arbitris i se'n van crear de nous a través de la LBRL. Queden suprimits d'aquest capítol
els arbitris sobre inquilinats; sobre companyies anònimes i comanditàries per accions; i,
repartiment general. Es creen els nous arbitris sobre Casinos i esbarjo; sobre el consum
de begudes espirituoses i alcohols, volateria i caça menor i peixos i mariscs fins; arbitris
sobre travessia en espectacles públics; i, sobre prestació personal i de transport.
- Capítol XI. Multes. És un article únic, que fa referència a les multes per infraccions de
les Ordenances fiscals i de la Policia Urbana.
- Capítol XII. Mancomunitats. És el mateix concepte pertocant a les Mancomunitats i
que ja hem descrit des del punt de vista de les despeses i ara es té en compte des de la
vessant dels ingressos.
- Capítol XIII. Entitats menors. Igual que l'anterior.
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- Capítol XIV. Agrupació forçosa municipi. Igual que l'anterior.
- Capítol XV. Resultes. Són dos articles sobre existències a finals de l'exercici anterior i,
crèdits pendents de cobrament d'exercicis tancats.
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5. PRESSUPOSTOS

DEL MUNICIPI DE LLEIDA I LA SEVA EXECUCIÓ (1940 –

1950): DADES.
5.1 PRESSUPOSTOS DEL MUNICIPI DE LLEIDA I LA SEVA EXECUCIÓ (1940 –
1950): DADES ABSOLUTES.
•

Pressupost municipi de Lleida de l'any 1940:

DESPESES
1940
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
PESSETES
INVERCIÓ REAL
cens
0,00
pensions
71.756,51
operacions de crédit municipal
428.835,01
crédits reconeguts
50.000,00
litigis
1.000,00
contingents
229.532,66
contribucions i impostos
27.641,88
anuncis i subscripcions
1.500,00
indemnitzacions
1.000,00
compromisos varis
86.399,79
càrregues de serveis del Estat
5.000,00
TOTAL CAPÍTOL
902.665,85
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
Del Ajuntament
0,00
Del Alcalde
12.000,00
Dels Tinents de Alcalde i Conseller de Justicia
0,00
TOTAL CAPÍTOL
12.000,00
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
Guardia municipal
191.749,75
Socors d'incendis i salvament
27.071,40
TOTAL CAPÍTOL
218.821,15
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics
130.000,00
mercats i llocs públics
24.720,00
alhondiga
234.237,00
escorxadors
0,00
guardia rural
0,00
preservació i extinció de plagues del camp
0,00
extinció d'animals danyosos
275,00
TOTAL CAPÍTOL
389.232,00
CAP. 5 RECAPTACIÓ
administració, inspecció, vigilància i investigació
3.400,00
recaptadors i agents
18.570,00
TOTAL CAPÍTOL
21.970,00
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
de oficines centrals
334.612,50
d'altres dependències
57.726,50
TOTAL CAPÍTOL
392.339,00
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
aigües potables i residuals
118.823,80
neteja via pública
159.202,80
cementiris
42.317,00
laboratori d'analisis d'aliments i preparació vacun
9.000,00
desinfecció
4.652,50
epidèmies
50,00
sanament de terrenys
0,00
inspecció sanitària de locals
0,00
higiene pecuària
60.000,00
TOTAL CAPÍTOL
394.046,10
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
auxili mèdic farmacèutic
160.376,00
hospitals municiplas
0,00
institucions benèfiques municipals
77.353,00
socors i conclusió de pobres transeünts i emigrat
2.000,00
calamitats públiques
0,00
TOTAL CAPÍTOL
239.729,00
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
Juntes locals
16.400,00
foment de cases barates
0,00
assegurances socials
10.000,00
Retir obrers
6.000,00
institucions d'estalvi, de crèdit popular o agrícola
0,00
colonització interior
0,00
atencions diverses
168.000,00
TOTAL CAPÍTOL
200.400,00
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
prestació al Estat de serveis de institució primària
78.260,00
escoles municipals de institució primària
37.400,00
institucions escolars
6.500,00
ensenyament especial
9.975,00
escoles i tallers professionals
10.000,00
institucions culturals
9.050,00
idem de ciutadania
100,00
conservació de monuments històrics
0,00
TOTAL CAPÍTOL
151.285,00
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
edificacions
159.000,00
expropiacions per obertura i eixample de via públi
50.000,00
vies públiques
285.481,00
vies fèrries
0,00
línies telefòniques
0,00
parcs i jardins
40.306,00
TOTAL CAPÍTOL
534.787,00
CAP 12 MONTES
personal
0,00
conservació i foment
0,00
delimitació i fitació
100,00
aprofitament comunal
0,00
TOTAL CAPÍTOL
100,00
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
pòsits
0,00
granjes agrícoles i industrials
0,00
fires, exposicions, concursos, funcions i celebraci
15.000,00
parades d'animals reproductors
0,00
auxili pel foment de la produccció i treball
0,00
TOTAL CAPÍTOL
15.000,00
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
serveis municipalitzats
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
CAP.15 MANCOMUNITATS
Únic
4.943,85
TOTAL CAPÍTOL
4.943,85
CAP.16 ENTITATS MENORS
Únic
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
Únic
10.433,65
TOTAL CAPÍTOL
10.433,65
CAP. 18 IMPREVISTOS
Únic
14.838,12
TOTAL CAPÍTOL
14.838,12
CAP.19 RESULTES
Únic. Obligacions de pressupostos tancats
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
TOTAL GENERAL DESPESES
3.502.590,72
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INGRESSOS
CAP. 1 RENTES
edificis i solars
cens
valors
préstecs
altres rentes
TOTAL CAPÍTOL
CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS
llenya i pastures
mondas y limpias
alienació de béns
TOTAL CAPÍTOL
CAP. 3 SUBVENCIONS
subvenció de Estat per serveis municipals
idem de Regió, Provincia i Mancomunitats
TOTAL CAPÍTOL
CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
Únic
TOTAL CAPÍTOL
CAP. 5 EVEN TUALS I EXTRAORDINARIS
reintegrament de pagaments indeguts
idem de varis conceptes
llegats, donatius i envies
ingressos no previstos

PESSETES
INGRÈS REAL
6.145,20
3.676,20
0,00
0,00
439,16
0,00
0,00
0,00
24.453,76
18.340,32
31.038,12
22.016,52
1.500,00
2.100,00
83.500,00
87.100,00

5.400,00
0,00
25.269,17
30.699,17

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
16.500,00
0,00
3.000,00
250.000,00

0,00
18.936,00
0,00
12.211,00
390.543,29
0,00
0,00
402.943,65

extraordinaris
0,00
TOTAL CAPÍTOL
269.500,00
CAP. 6 ARBRITIS AMB FINS NO FISCALS
Únic
72.720,00
715,00
TOTAL CAPÍTOL
72.720,00
715,00
CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
únic. Sobre beneficis per obres o instal·lacions del Aj
101.500,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
101.500,00
0,00
CAP.8 DRETS I TAXES
per prestacions de serveis
1.096.900,00
729.176,18
per aprofitament especials
147.700,00
126.440,45
TOTAL CAPÍTOL
1.244.600,00
855.616,63
CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICIPACIONS DE TRIBUTS NACIONALS
Impost cedit pel Estat
375.100,00
117.229,71
participació i recàrrecs sobre les contribucions i impo
235.000,00
157.869,95
TOTAL CAPÍTOL
610.100,00
275.099,66
CAP.10 IMPOSICIÓ MUNICIPAL
arbritis sobre articles destinats al consum
680.102,00
500.637,33
Idem sobre solars sense edificar
50.000,00
0,00
idem sobre increments de valor dels terrenys
50.000,00
676.891,00
idem sobre inquilinats
75.000,00
52.702,35
idem sobre companyies anònimes i comandatàries pe
33.500,00
0,00
idem sobre circulació rodada de luxe
0,00
0,00
idem sobre les pompes fúnebres
36.500,00
29.225,00
per concessions especials
0,00
0,00
repartiment general
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
925.102,00
589.333,59
CAP. 11.MULTES
Únic
8.000,00
28.967,45
TOTAL CAPÍTOL
8.000,00
28.967,45
CAP. 12. MANCOMUNITATS
Únic
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
CAP. 13 ENTITATS MENORS
Únic
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
Únic
2.000,00
3.000,00
TOTAL CAPÍTOL
2.000,00
3.000,00
CAP.15 RESULTES
existències a final exercici anterior
0 (64592,72)
64.592,72
crèdits prendents de cobrament d'exercicis tancats
0 (678275,59)
496.974,76
TOTAL CAPÍTOL
0,00
561.567,48
TOTAL GENERAL INGRESSOS
3.351.660,12

•

Pressupost del municipi de Lleida de l'any 1941:

DESPESES
INGRESSOS
1941
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
PESSETES
HABILITACIÓ INVERCIÓ REACAP. 1 RENTES
PESSETES
INGRÈS REAL
cens
0,00
0,00
edificis i solars
4.020,20
3.921,20
pensions
81.960,53
91.960,53
82.949,38 cens
0,00
0,00
operacions de crédit municipal
464.835,01
370.335,01
212.037,29 valors
439,16
0,00
crédits reconeguts
39.530,80
39.530,80
15.165,30 préstecs
0,00
0,00
litigis
6.000,00
6.000,00
0,00 altres rentes
24.453,76
0,00
contingents
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
28.913,12
3.921,20
contribucions i impostos
76.533,06
25.077,06
14.468,27 CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS
anuncis i subscripcions
1.500,00
2.500,00
1.925,50 llenya i pastures
5.800,00
3.248,00
indemnitzacions
1.000,00
1.000,00
849,99 mondas y limpias
1.000,00
0,00
compromisos varis
96.999,79
104.449,79
64.646,27 alienació de béns
85.000,00
1.492,00
càrregues de serveis del Estat
8.000,00
12.500,00
11.143,54 TOTAL CAPÍTOL
91.800,00
4.740,00
TOTAL CAPÍTOL
776.359,19
653.353,19
403.185,54 CAP. 3 SUBVENCIONS
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
subvenció de Estat per serveis municipals
0,00
Del Ajuntament
0,00
0,00
idem de Regió, Provincia i Mancomunitats
0,00
Del Alcalde
12.000,00
12.000,00
12.000,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
Dels Tinents de Alcalde i Conseller de Justicia
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
12.000,00
12.000,00
12.000,00 Únic
0,00
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Guardia municipal
188.762,10
208.762,10
198.283,60 CAP. 5 EVENTUALS I EXTRAORDINARIS
Socors d'incendis i salvament
28.636,65
29.371,65
23.548,93 reintegrament de pagaments indeguts
16.500,00
1.320,18
TOTAL CAPÍTOL
217.398,75
238.133,75
221.832,53 idem de varis conceptes
0,00
0,00
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
llegats, donatius i envies
3.000,00
0,00
Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics
130.000,00
130.000,00
74.910,26 ingressos no previstos
50.000,00
16.607,57
mercats i llocs públics
29.835,00
31.795,00
28.984,65
0,00
alhondiga
0,00
0,00
0,00 extraordinaris
0,00
0,00
escorxadors
238.682,75
263.682,75
251.562,64 TOTAL CAPÍTOL
69.500,00
17.927,75
guardia rural
0,00
0,00
0,00 CAP. 6 ARBRITIS AMB FINS NO FISCALS
preservació i extinció de plagues del camp
0,00
0,00
0,00 Únic
35.500,00
1.546,50
extinció d'animals danyosos
275,00
275,00
106,00 TOTAL CAPÍTOL
35.500,00
1.546,50
TOTAL CAPÍTOL
398.792,75
425.752,75
355.563,55 CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAP. 5 RECAPTACIÓ
únic. Sobre beneficis per obres o instal·lacions del Aj
101.500,00
0,00
administració, inspecció, vigilància i investigació
5.700,00
8.200,00
8.071,41 TOTAL CAPÍTOL
101.500,00
0,00
recaptadors i agents
20.833,08
22.133,08
18.835,02 CAP.8 DRETS I TAXES
TOTAL CAPÍTOL
26.533,08
30.333,08
26.906,43 per prestacions de serveis
961.706,00
844.304,48
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
per aprofitament especials
165.300,00
171.524,50
de oficines centrals
278.345,47
326.845,47
296.579,89 TOTAL CAPÍTOL
1.127.006,00
1.015.828,98
d'altres dependències
66.471,00
56.471,00
55.262,80 CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICIPACIONS DE TRIBUTS NACIONALS
TOTAL CAPÍTOL
344.816,47
383.316,47
351.842,69 Impost cedit pel Estat
320.000,00
222.852,32
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
participació i recàrrecs sobre les contribucions i impo
222.000,00
151.666,88
aigües potables i residuals
62.613,00
55.813,00
39.558,32 TOTAL CAPÍTOL
542.000,00
374.519,20
neteja via pública
95.456,40
105.456,40
101.447,00 CAP.10 IMPOSICIÓ MUNICIPAL
cementiris
37.817,50
43.552,50
33.673,80 arbritis sobre articles destinats al consum
590.000,00
464.774,51
laboratori d'analisis d'aliments i preparació vacun
6.500,00
6.500,00
47.189,00 Idem sobre solars sense edificar
50.000,00
0,00
desinfecció
6.736,25
8.967,25
890.649,00 idem sobre increments de valor dels terrenys
50.000,00
4.532,11
epidèmies
1.000,00
1.000,00
0,00 idem sobre inquilinats
75.000,00
72.918,95
sanament de terrenys
0,00
0,00
0,00 idem sobre companyies anònimes i comandatàries pe
33.500,00
0,00
inspecció sanitària de locals
0,00
0,00
0,00 idem sobre circulació rodada de luxe
0,00
0,00
higiene pecuària
60.000,00
0,00
0,00 idem sobre les pompes fúnebres
36.500,00
40.150,00
TOTAL CAPÍTOL
270.123,15
221.289,15
184.057,50 per concessions especials
0,00
0,00
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
repartiment general
0,00
0,00
auxili mèdic farmacèutic
158.692,00
167.162,00
154.275,76 TOTAL CAPÍTOL
835.000,00
582.375,57
hospitals municiplas
0,00
0,00
5.100,00 CAP. 11.MULTES
institucions benèfiques municipals
27.353,00
27.353,00
478,00 Únic
25.000,00
36.354,80
socors i conclusió de pobres transeünts i emigrat
500,00
500,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
25.000,00
36.354,80
calamitats públiques
0,00
0,00
0,00 CAP. 12. MANCOMUNITATS
TOTAL CAPÍTOL
186.545,00
195.015,00
159.853,76 Únic
0,00
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Juntes locals
500,00
1.500,00
54.350,00 CAP. 13 ENTITATS MENORS
foment de cases barates
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
assegurances socials
10.000,00
10.000,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Retir obrers
6.000,00
7.000,00
4.509,28 CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
institucions d'estalvi, de crèdit popular o agrícola
0,00
0,00
0,00 Únic
3.000,00
3.000,00
colonització interior
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
3.000,00
3.000,00
atencions diverses
15.900,00
25.900,00
22.672,08 CAP.15 RESULTES
TOTAL CAPÍTOL
32.400,00
44.400,00
27.724,86 existències a final exercici anterior
0 / 78606,98
78.606,98
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
crèdits prendents de cobrament d'exercicis tancats
0/ 738731,68
499.395,74
prestació al Estat de serveis de institució primària
83.260,00
77.260,00
57.426,48 TOTAL CAPÍTOL
0 / 817338,66
578.002,72
escoles municipals de institució primària
41.651,77
43.526,77
35.805,73 TOTAL GENERAL INGRESSOS
2.859.219,12
institucions escolars
6.500,00
6.500,00
3.000,00
ensenyament especial
8.943,00
9.443,00
9.408,16
escoles i tallers professionals
10.000,00
10.000,00
10.000,00
institucions culturals
4.550,00
4.550,00
1.628,00
idem de ciutadania
100,00
100,00
0,00
conservació de monuments històrics
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
155.004,77
151.379,77
117.304,37
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
edificacions
59.000,00
59.000,00
23.364,44
expropiacions per obertura i eixample de via públi
30.000,00
30.000,00
75.459,00
vies públiques
261.295,50
301.295,50
258.321,81
vies fèrries
0,00
0,00
0,00
línies telefòniques
0,00
0,00
0,00
parcs i jardins
43.422,50
49.422,50
39.886,62
TOTAL CAPÍTOL
393.718,00
439.718,00
322.327,46
CAP 12 MONTES
personal
0,00
0,00
0,00
conservació i foment
0,00
0,00
0,00
delimitació i fitació
100,00
100,00
0,00
aprofitament comunal
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
100,00
100,00
0,00
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
pòsits
0,00
0,00
0,00
granjes agrícoles i industrials
0,00
0,00
0,00
fires, exposicions, concursos, funcions i celebraci
15.000,00
24.000,00
23.442,19
parades d'animals reproductors
0,00
0,00
0,00
auxili pel foment de la produccció i treball
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
15.000,00
24.000,00
23.442,19
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
serveis municipalitzats
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.15 MANCOMUNITATS
Únic
4.943,85
4.943,85
4.943,85
TOTAL CAPÍTOL
4.943,85
4.943,85
4.943,85
CAP.16 ENTITATS MENORS
Únic
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
Únic
10.433,65
10.433,65
0,00
TOTAL CAPÍTOL
10.433,65
10.433,65
0,00
CAP. 18 IMPREVISTOS
Únic
15.050,46
25.050,46
20.801,31
TOTAL CAPÍTOL
15.050,46
25.050,46
20.801,31
CAP.19 RESULTES
Únic. Obligacions de pressupostos tancats
0,00
1.621.366,50
329.714,96
TOTAL CAPÍTOL
0,00
1.621.366,50
329.714,96
TOTAL GENERAL DESPESES
2.859.219,12
4.480.585,62
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Pressupost del municipi de Lleida de l'any 1942:

DESPESES
INGRESSOS
1942
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
PESSETES
HABILITACIÓ C INVERCIÓ REAL CAP. 1 RENTES
PESSETES
INGRÈS REAL
cens
0,00
0,00
0,00 edificis i solars
4.145,20 no s,expliquen
pensions
102.030,53
92.030,53
91.119,28 cens
0,00
operacions de crédit municipal
615.753,94
237.710,59
223.173,19 valors
439,16
crédits reconeguts
17.524,72
17.524,72
16.028,65 préstecs
0,00 7.018.588,13
litigis
6.000,00
6.000,00
0,00 altres rentes
24.453,76
contingents
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
29.038,12
contribucions i impostos
28.533,06
28.533,00
16.069,42 CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS
anuncis i subscripcions
1.500,00
3.200,00
3.200,00 llenya i pastures
3.212,00
indemnitzacions
26.000,00
26.000,00
80,00 mondas y limpias
1.000,00
compromisos varis
141.235,79
154.886,16
93.785,23 alienació de béns
130.000,00
càrregues de serveis del Estat
2.000,00
2.000,00
645,70 TOTAL CAPÍTOL
134.212,00
TOTAL CAPÍTOL
940.578,04
567.885,00
444.101,47 CAP. 3 SUBVENCIONS
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
subvenció de Estat per serveis municipals
0,00
Del Ajuntament
12.000,00
30.000,00
29.126,79 idem de Regió, Provincia i Mancomunitats
0,00
Del Alcalde
18.000,00
18.000,00
18.000,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
Dels Tinents de Alcalde i Conseller de Justicia
0,00
0,00
0,00 CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
TOTAL CAPÍTOL
30.000,00
48.000,00
47.126,79 Únic
0,00
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
TOTAL CAPÍTOL
0,00
Guardia municipal
255.994,00
259.994,00
256.365,61 CAP. 5 EVENTUALS I EXTRAORDINARIS
Socors d'incendis i salvament
31.628,65
3.477,02
26.751,42 reintegrament de pagaments indeguts
13.500,00
TOTAL CAPÍTOL
287.622,65
263.471,02
283.117,03 idem de varis conceptes
0,00
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
llegats, donatius i envies
500,00
Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics
130.000,00
130.000,00
85.320,92 ingressos no previstos
35.000,00
mercats i llocs públics
37.682,50
38.944,50
37.992,50
0,00
alhondiga
0,00
0,00
0,00 extraordinaris
0,00
116.004,01
escorxadors
309.870,97
365.704,98
353.558,63 TOTAL CAPÍTOL
49.000,00
guardia rural
0,00
0,00
0,00 CAP. 6 ARBRITIS AMB FINS NO FISCALS
preservació i extinció de plagues del camp
0,00
0,00
0,00 Únic
49.700,00
extinció d'animals danyosos
275,00
275,00
65,00 TOTAL CAPÍTOL
49.700,00
TOTAL CAPÍTOL
477.828,47
534.924,48
476.937,05 CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAP. 5 RECAPTACIÓ
únic. Sobre beneficis per obres o instal·lacions del Aj
51.500,00
administració, inspecció, vigilància i investigació
7.200,00
9.063,85
8.674,66 TOTAL CAPÍTOL
51.500,00
recaptadors i agents
33.930,50
33.930,50
28.235,23 CAP.8 DRETS I TAXES
TOTAL CAPÍTOL
41.130,50
42.994,35
36.909,89 per prestacions de serveis
1.446.100,00
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
per aprofitament especials
283.700,00
de oficines centrals
379.854,30
386.720,29 TOTAL CAPÍTOL
1.729.800,00
d'altres dependències
84.342,94
75.823,15 CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICIPACIONS DE TRIBUTS NACIONALS
TOTAL CAPÍTOL
464.197,24
462.543,44 Impost cedit pel Estat
353.000,00
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
participació i recàrrecs sobre les contribucions i impo
233.000,00
aigües potables i residuals
116.110,58
128.102,58
96.060,43 TOTAL CAPÍTOL
586.000,00
neteja via pública
114.405,50
114.405,50
112.362,50 CAP.10 IMPOSICIÓ MUNICIPAL
cementiris
54.060,00
64.164,00
46.762,10 arbritis sobre articles destinats al consum
525.000,00
laboratori d'analisis d'aliments i preparació vacun
15.000,00
15.000,00
1.511,60 Idem sobre solars sense edificar
50.000,00
desinfecció
9.773,75
10.138,70
8.196,45 idem sobre increments de valor dels terrenys
100.000,00
epidèmies
1.000,00
1.000,00
0,00 idem sobre inquilinats
100.000,00
sanament de terrenys
0,00
0,00
0,00 idem sobre companyies anònimes i comandatàries pe
20.000,00
inspecció sanitària de locals
0,00
0,00
0,00 idem sobre circulació rodada de luxe
0,00
higiene pecuària
500,00
500,00
0,00 idem sobre les pompes fúnebres
41.500,00
TOTAL CAPÍTOL
310.849,83
333.310,78
264.893,08 per concessions especials
0,00
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
repartiment general
0,00
auxili mèdic farmacèutic
199.451,00
211.800,00
190.029,30 TOTAL CAPÍTOL
836.500,00
hospitals municiplas
0,00
0,00
0,00 CAP. 11.MULTES
institucions benèfiques municipals
39.353,00
39.353,00
5.708,00 Únic
33.000,00
socors i conclusió de pobres transeünts i emigrat
750,00
750,00
248,40 TOTAL CAPÍTOL
33.000,00
calamitats públiques
0,00
0,00
0,00 CAP. 12. MANCOMUNITATS
TOTAL CAPÍTOL
239.554,00
251.903,00
195.985,70 Únic
0,00
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
TOTAL CAPÍTOL
0,00
Juntes locals
1.500,00
3.000,00
0,00 CAP. 13 ENTITATS MENORS
foment de cases barates
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
assegurances socials
10.000,00
11.000,00
7.401,99 TOTAL CAPÍTOL
0,00
Retir obrers
7.000,00
8.500,00
7.601,94 CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
institucions d'estalvi, de crèdit popular o agrícola
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
colonització interior
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
atencions diverses
27.000,00
27.000,00
26.007,50 CAP.15 RESULTES
TOTAL CAPÍTOL
45.500,00
49.500,00
41.011,43 existències a final exercici anterior
0,00
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
crèdits prendents de cobrament d'exercicis tancats
0,00
prestació al Estat de serveis de institució primària
77.760,00
77.760,00
58.487,72 TOTAL CAPÍTOL
0,00
escoles municipals de institució primària
48.644,60
51.564,11
46.349,86 TOTAL GENERAL INGRESSOS
3.498.750,12
institucions escolars
6.500,00
6.500,00
500,00
ensenyament especial
13.384,52
14.857,42
14.857,42
escoles i tallers professionals
10.000,00
10.000,00
10.000,00
institucions culturals
4.550,00
4.550,00
2.316,00
idem de ciutadania
100,00
100,00
0,00
conservació de monuments històrics
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
160.939,12
165.331,53
132.511,00
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
edificacions
80.000,00
165.000,00
130.461,64
expropiacions per obertura i eixample de via públi
8.500,00
8.500,00
0,00
vies públiques
319.751,00
416.751,00
337.717,89
vies fèrries
0,00
0,00
0,00
línies telefòniques
0,00
0,00
0,00
parcs i jardins
49.401,16
59.401,16
48.104,93
TOTAL CAPÍTOL
457.652,16
649.652,16
516.284,46
CAP 12 MONTES
personal
0,00
0,00
0,00
conservació i foment
0,00
0,00
0,00
delimitació i fitació
100,00
100,00
0,00
aprofitament comunal
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
100,00
100,00
0,00
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
pòsits
0,00
0,00
0,00
granjes agrícoles i industrials
0,00
0,00
0,00
fires, exposicions, concursos, funcions i celebraci
20.000,00
135.000,00
128.781,54
parades d'animals reproductors
0,00
0,00
0,00
auxili pel foment de la produccció i treball
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
20.000,00
135.000,00
128.781,54
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
serveis municipalitzats
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.15 MANCOMUNITATS
Únic
4.898,00
4.898,00
4.898,00
TOTAL CAPÍTOL
4.898,00
4.898,00
4.898,00
CAP.16 ENTITATS MENORS
Únic
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
Únic
10.433,65
10.433,65
0,00
TOTAL CAPÍTOL
10.433,65
10.433,65
0,00
CAP. 18 IMPREVISTOS
Únic
7.466,46
7.466,46
3.000,00
TOTAL CAPÍTOL
7.466,46
7.466,46
3.000,00
CAP.19 RESULTES
Únic. Obligacions de pressupostos tancats
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
589.947,67
370.223,32
TOTAL GENERAL DESPESES
3.498.750,12
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Pressupost del municipi de Lleida de l'any 1943:

DESPESES
INGRESSOS
1943
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
PESSETES
HABILITACIÓ CINVERCIÓ REACAP. 1 RENTES
PESSETES
INGRÈS REAL
cens
0,00
0,00
0,00 edificis i solars
4.320,20
4.226,20
pensions
98.023,99
98.023,99
82.408,97 cens
0,00
0,00
operacions de crédit municipal
656.692,01
498.504,58
209.698,95 valors
439,16
0,00
crédits reconeguts
250,00
250,00
250,00 préstecs
0,00
0,00
litigis
6.000,00
6.000,00
460,00 altres rentes
24.453,76
6.113,44
contingents
98.730,50
98.730,50
0,00 TOTAL CAPÍTOL
29.213,12
10.339,64
contribucions i impostos
27.107,05
34.032,17
23.805,87 CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS
anuncis i subscripcions
2.500,00
5.000,00
4.052,00 llenya i pastures
25.500,00
24.900,00
indemnitzacions
16.000,00
16.000,00
0,00 mondas y limpias
1.000,00
0,00
compromisos varis
153.699,79
169.699,79
124.196,35 alienació de béns
130.000,00
8.031,00
càrregues de serveis del Estat
2.000,00
2.000,00
1.499,70 TOTAL CAPÍTOL
156.500,00
32.931,00
TOTAL CAPÍTOL
1.061.003,34
928.241,03
446.371,84 CAP. 3 SUBVENCIONS
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
subvenció de Estat per serveis municipals
0,00
Del Ajuntament
15.000,00
29.000,00
28.714,87 idem de Regió, Provincia i Mancomunitats
0,00
Del Alcalde
18.000,00
18.000,00
18.000,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Dels Tinents de Alcalde i Conseller de Justicia
0,00
0,00
0,00 CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
TOTAL CAPÍTOL
33.000,00
47.000,00
46.714,87 Únic
0,00
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Guardia municipal
310.703,00
310.703,00
300.263,58 CAP. 5 EVENTUALS I EXTRAORDINARIS
Socors d'incendis i salvament
35.658,52
44.907,56
29.890,26 reintegrament de pagaments indeguts
9.000,00
184.155,00
TOTAL CAPÍTOL
346.361,52
355.610,56
330.153,84 idem de varis conceptes
0,00
0,00
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
llegats, donatius i envies
500,00
0,00
Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics
130.000,00
130.000,00
106.649,57 ingressos no previstos
35.000,00
56.961,91
mercats i llocs públics
46.953,50
46.953,50
46.071,46
0,00
0,00
alhondiga
0,00
0,00
extraordinaris
0,00
0,00
escorxadors
419.650,85
458.650,85
445.586,76 TOTAL CAPÍTOL
44.500,00
58.803,46
CAP. 6 ARBRITIS AMB FINS NO FISCALS
guardia rural
0,00
0,00
preservació i extinció de plagues del camp
0,00
0,00
Únic
184.500,00
28.382,00
extinció d'animals danyosos
275,00
275,00
124,25 TOTAL CAPÍTOL
184.500,00
28.382,00
TOTAL CAPÍTOL
596.879,35
635.879,35
598.432,04 CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAP. 5 RECAPTACIÓ
únic. Sobre beneficis per obres o instal·lacions del Aj
51.500,00
0,00
administració, inspecció, vigilància i investigació
9.200,00
11.037,25
10.709,33 TOTAL CAPÍTOL
51.500,00
0,00
recaptadors i agents
41.400,50
41.400,50
38.495,14 CAP.8 DRETS I TAXES
TOTAL CAPÍTOL
50.600,50
52.437,75
49.204,47 per prestacions de serveis
1.782.100,00 1.691.905,83
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
per aprofitament especials
386.200,00
243.910,52
de oficines centrals
465.350,67
506.535,11
437.408,25 TOTAL CAPÍTOL
2.168.300,00 1.935.816,35
d'altres dependències
103.586,30
103.586,30
98.928,18 CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICIPACIONS DE TRIBUTS NACIONALS
TOTAL CAPÍTOL
568.936,97
610.121,41
536.336,43 Impost cedit pel Estat
97.450,00
26.940,65
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
participació i recàrrecs sobre les contribucions i impo
622.000,00
456.338,04
aigües potables i residuals
113.438,45
113.438,45
60.663,65 TOTAL CAPÍTOL
719.450,00
483.278,69
neteja via pública
116.277,64
206.788,98
206.288,90 CAP.10 IMPOSICIÓ MUNICIPAL
cementiris
75.092,79
84.919,24
65.736,76 arbritis sobre articles destinats al consum
550.000,00
618.194,29
laboratori d'analisis d'aliments i preparació vacun
15.000,00
15.000,00
72.560,00 Idem sobre solars sense edificar
25.000,00
0,00
desinfecció
10.868,75
10.868,75
10.302,60 idem sobre increments de valor dels terrenys
100.000,00
0,00
epidèmies
1.000,00
1.000,00
0,00 idem sobre inquilinats
100.000,00
117.524,60
sanament de terrenys
0,00
0,00
0,00 idem sobre companyies anònimes i comandatàries pe
20.000,00
0,00
inspecció sanitària de locals
0,00
0,00
0,00 idem sobre circulació rodada de luxe
0,00
0,00
higiene pecuària
500,00
500,00
0,00 idem sobre les pompes fúnebres
43.000,00
54.280,00
TOTAL CAPÍTOL
332.177,63
432.515,42
343.717,51 per concessions especials
0,00
0,00
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
repartiment general
0,00
0,00
auxili mèdic farmacèutic
224.852,59
230.531,99
230.343,10 TOTAL CAPÍTOL
838.000,00
789.998,89
hospitals municiplas
0,00
0,00
18.703,00 CAP. 11.MULTES
institucions benèfiques municipals
39.353,76
39.353,76
395,00 Únic
35.000,00
26.113,80
socors i conclusió de pobres transeünts i emigrat
750,00
750,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
35.000,00
26.113,80
calamitats públiques
0,00
0,00
0,00 CAP. 12. MANCOMUNITATS
TOTAL CAPÍTOL
264.956,35
270.635,75
249.441,10 Únic
0,00
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Juntes locals
3.000,00
3.000,00
2.248,00 CAP. 13 ENTITATS MENORS
foment de cases barates
0,00
0,00
Únic
0,00
assegurances socials
11.000,00
11.000,00
8.167,05 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Retir obrers
7.500,00
10.500,00
9.648,94 CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
institucions d'estalvi, de crèdit popular o agrícola
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
colonització interior
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
atencions diverses
25.000,00
34.000,00
33.698,50 CAP.15 RESULTES
TOTAL CAPÍTOL
46.500,00
58.500,00
53.762,49 existències a final exercici anterior
(45421,3)0
45.421,30
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
crèdits prendents de cobrament d'exercicis tancats (879267,18)0
640.689,85
prestació al Estat de serveis de institució primària
92.760,00
94.760,00
93.530,87 TOTAL CAPÍTOL
(924688,48)0
686.111,15
escoles municipals de institució primària
66.252,62
66.252,62
60.917,05 TOTAL GENERAL INGRESSOS
4.226.963,12
institucions escolars
6.500,00
6.500,00
3.000,00
ensenyament especial
19.005,00
19.005,00
19.005,00
escoles i tallers professionals
10.000,00
10.000,00
10.000,00
institucions culturals
4.550,00
5.550,00
4.228,65
idem de ciutadania
100,00
100,00
0,00
conservació de monuments històrics
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
199.167,62
202.167,62
190.681,57
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
edificacions
165.000,00
200.000,00
173.406,02
expropiacions per obertura i eixample de via públi
8.500,00
9.113,19
9.113,19
vies públiques
445.828,50
477.828,50
404.621,78
vies fèrries
0,00
0,00
0,00
línies telefòniques
0,00
0,00
0,00
parcs i jardins
57.492,50
61.492,50
57.869,88
TOTAL CAPÍTOL
676.821,00
748.434,19
645.010,87
CAP 12 MONTES
personal
0,00
0,00
0,00
conservació i foment
0,00
0,00
0,00
delimitació i fitació
100,00
100,00
0,00
aprofitament comunal
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
100,00
100,00
0,00
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
pòsits
0,00
0,00
0,00
granjes agrícoles i industrials
0,00
0,00
0,00
fires, exposicions, concursos, funcions i celebraci
25.000,00
106.000,00
105.483,93
parades d'animals reproductors
0,00
0,00
0,00
auxili pel foment de la produccció i treball
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
25.000,00
106.000,00
105.483,93
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
serveis municipalitzats
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.15 MANCOMUNITATS
Únic
4.898,00
4.898,00
4.898,00
TOTAL CAPÍTOL
4.898,00
4.898,00
4.898,00
CAP.16 ENTITATS MENORS
Únic
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
Únic
10.433,65
10.433,65
0,00
TOTAL CAPÍTOL
10.433,65
10.433,65
0,00
CAP. 18 IMPREVISTOS
Únic
10.127,19
65.627,19
62.775,40
TOTAL CAPÍTOL
10.127,19
65.627,19
62.775,40
CAP.19 RESULTES
Únic. Obligacions de pressupostos tancats
0,00
623.049,62
307.183,39
TOTAL CAPÍTOL
0,00
623.049,62
307.183,39
TOTAL GENERAL DESPESES
4.226.963,12
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Pressupost del municipi de Lleida de l'any 1944:

DESPESES
INGRESSOS
1944
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
PESSETES
HABILITACIÓ CRINVERSIÓ REAL CAP. 1 RENTES
PESSETES
INGRÈS REAL
cens
0,00
0,00
0,00 edificis i solars
4.295,20
4.295,20
pensions
84.821,61
89.369,36
84.413,86 cens
0,00
0,00
operacions de crédit municipal
656.692,01
590.892,01
195.664,99 valors
439,16
0,00
crédits reconeguts
4.525,82
4.525,82
4.099,82 préstecs
0,00
0,00
litigis
6.000,00
6.000,00
206,00 altres rentes
24.453,76
12.226,88
contingents
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
29.188,12
16.522,08
contribucions i impostos
33.000,00
30.310,14
24.657,60 CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS
anuncis i subscripcions
3.000,00
11.000,00
8.454,75 llenya i pastures
45.500,00
25.944,50
indemnitzacions
13.500,00
25.500,00
107,00 mondas y limpias
1.000,00
0,00
compromisos varis
203.979,79
226.415,79
182.933,76 alienació de béns
13.000,00
100,00
càrregues de serveis del Estat
2.000,00
1.500,00
1.421,95 TOTAL CAPÍTOL
59.500,00
26.044,50
TOTAL CAPÍTOL
1.007.519,23
985.513,12
501.959,73 CAP. 3 SUBVENCIONS
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
subvenció de Estat per serveis municipals
Del Ajuntament
20.000,00
42.000,00
32.435,56 idem de Regió, Provincia i Mancomunitats
Del Alcalde
18.000,00
18.000,00
18.000,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Dels Tinents de Alcalde i Conseller de Justicia
0,00
0,00
0,00 CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
TOTAL CAPÍTOL
38.000,00
60.000,00
50.435,56 Únic
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Guardia municipal
301.230,09
318.142,59
304.829,76 CAP. 5 EVENTUALS I EXTRAORDINARIS
Socors d'incendis i salvament
39.942,06
111.808,53
100.264,42 reintegrament de pagaments indeguts
24.000,00
44.522,94
TOTAL CAPÍTOL
341.172,15
429.951,12
405.094,18 idem de varis conceptes
0,00
0,00
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
llegats, donatius i envies
10.000,00
52.485,16
Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics
130.000,00
132.000,00
99.326,78 ingressos no previstos
35.000,00
0,00
mercats i llocs públics
47.054,00
51.159,10
50.520,10
0,00
0,00
alhondiga
0,00
0,00
0,00 extraordinaris
0,00
0,00
escorxadors
443.587,25
564.982,15
547.802,75 TOTAL CAPÍTOL
69.000,00
97.008,10
guardia rural
0,00
0,00
0,00 CAP. 6 ARBRITIS AMB FINS NO FISCALS
preservació i extinció de plagues del camp
0,00
0,00
0,00 Únic
139.800,00
68.005,50
extinció d'animals danyosos
275,00
475,00
250,10 TOTAL CAPÍTOL
139.800,00
68.005,50
TOTAL CAPÍTOL
620.916,25
748.616,25
697.899,73 CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAP. 5 RECAPTACIÓ
únic. Sobre beneficis per obres o instal·lacions del Aj
150.000,00
0,00
administració, inspecció, vigilància i investigació
11.200,00
11.300,40
11.064,35 TOTAL CAPÍTOL
150.000,00
0,00
recaptadors i agents
36.136,65
39.576,65
38.646,20 CAP.8 DRETS I TAXES
TOTAL CAPÍTOL
47.336,65
50.877,05
49.710,55 per prestacions de serveis
1.860.619,00
1.826.746,27
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
per aprofitament especials
401.700,00
320.328,45
de oficines centrals
576.309,24
565.859,24
532.941,93 TOTAL CAPÍTOL
2.262.319,00
2.147.074,72
d'altres dependències
96.310,30
102.666,80
93.426,12 CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICIPACIONS DE TRIBUTS NACIONALS
TOTAL CAPÍTOL
672.619,54
668.526,04
626.368,05 Impost cedit pel Estat
95.500,00
10.765,00
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
participació i recàrrecs sobre les contribucions i impo
632.000,00
457.102,79
aigües potables i residuals
94.949,95
115.279,15
99.650,10 TOTAL CAPÍTOL
727.500,00
467.867,74
neteja via pública
257.531,44
259.337,04
257.533,97 CAP.10 IMPOSICIÓ MUNICIPAL
cementiris
70.870,50
60.060,60
54.911,05 arbritis sobre articles destinats al consum
561.000,00
634.977,67
laboratori d'analisis d'aliments i preparació vacun
12.000,00
2.000,00
66.210,00 Idem sobre solars sense edificar
25.000,00
22.189,82
desinfecció
10.868,75
11.318,75
10.827,00 idem sobre increments de valor dels terrenys
200.000,00
616,41
epidèmies
500,00
0,00
0,00 idem sobre inquilinats
85.000,00
104.308,90
sanament de terrenys
0,00
0,00
0,00 idem sobre companyies anònimes i comandatàries pe
20.000,00
0,00
inspecció sanitària de locals
0,00
0,00
0,00 idem sobre circulació rodada de luxe
0,00
0,00
higiene pecuària
500,00
0,00
idem sobre les pompes fúnebres
48.000,00
51.212,00
TOTAL CAPÍTOL
447.220,64
447.995,54
423.586,22 per concessions especials
0,00
0,00
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
repartiment general
0,00
0,00
auxili mèdic farmacèutic
244.219,09
260.820,07
236.721,84 TOTAL CAPÍTOL
939.000,00
813.304,80
hospitals municiplas
0,00
0,00
0,00 CAP. 11.MULTES
institucions benèfiques municipals
5.953,76
5.453,76
3.803,76 Únic
30.000,00
33.915,14
socors i conclusió de pobres transeünts i emigrat
750,00
750,00
521,00 TOTAL CAPÍTOL
30.000,00
33.915,40
calamitats públiques
0,00
0,00
0,00 CAP. 12. MANCOMUNITATS
TOTAL CAPÍTOL
250.922,85
267.023,83
241.046,60 Únic
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Juntes locals
3.000,00
3.700,00
3.500,50 CAP. 13 ENTITATS MENORS
foment de cases barates
0,00
0,00
Únic
assegurances socials
11.000,00
11.805,80
8.854,35 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Retir obrers
7.500,00
10.000,00
9.145,34 CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
institucions d'estalvi, de crèdit popular o agrícola
0,00
0,00
0,00 Únic
colonització interior
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
atencions diverses
40.000,00
46.000,00
45.888,40 CAP.15 RESULTES
TOTAL CAPÍTOL
61.500,00
71.505,80
67.388,59 existències a final exercici anterior
0(891200,76)
700.225,31
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
crèdits prendents de cobrament d'exercicis tancats 0(81607,23)
81.607,23
prestació al Estat de serveis de institució primària
100.760,00
103.760,00
78.857,20 TOTAL CAPÍTOL
0(972807,99)
781.832,54
escoles municipals de institució primària
66.950,83
67.634,83
64.162,25 TOTAL GENERAL INGRESSOS
4.406.307,12
institucions escolars
2.500,00
0,00
0,00
ensenyament especial
20.430,00
21.730,00
20.529,84
escoles i tallers professionals
10.000,00
10.000,00
10.000,00
institucions culturals
8.050,00
9.050,00
2.263,00
idem de ciutadania
100,00
0,00
0,00
conservació de monuments històrics
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
208.790,83
212.174,83
175.812,29
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
edificacions
120.000,00
130.000,00
119.594,07
expropiacions per obertura i eixample de via públi
8.500,00
8.500,00
4.414,87
vies públiques
451.341,50
556.095,10
508.119,81
vies fèrries
0,00
0,00
0,00
línies telefòniques
0,00
0,00
0,00
parcs i jardins
54.838,00
89.816,70
82.025,71
TOTAL CAPÍTOL
634.679,50
784.411,80
714.154,46
CAP 12 MONTES
personal
0,00
0,00
conservació i foment
0,00
0,00
delimitació i fitació
100,00
0,00
aprofitament comunal
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
100,00
0,00
0,00
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
pòsits
0,00
0,00
0,00
granjes agrícoles i industrials
0,00
0,00
0,00
fires, exposicions, concursos, funcions i celebraci
30.000,00
159.500,00
159.146,16
parades d'animals reproductors
0,00
0,00
0,00
auxili pel foment de la produccció i treball
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
30.000,00
159.500,00
159.146,16
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
serveis municipalitzats
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.15 MANCOMUNITATS
Únic
4.898,00
4.898,00
4.898,00
TOTAL CAPÍTOL
4.898,00
4.898,00
4.898,00
CAP.16 ENTITATS MENORS
Únic
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
Únic
10.433,65
10.433,65
10.433,65
TOTAL CAPÍTOL
10.433,65
10.433,65
10.433,65
CAP. 18 IMPREVISTOS
Únic
10.197,83
7.500,18
1.568,80
TOTAL CAPÍTOL
10.197,83
7.500,18
1.568,80
CAP.19 RESULTES
Únic. Obligacions de pressupostos tancats
0,00
549.187,90
310.275,86
TOTAL CAPÍTOL
0,00
549.187,90
310.275,86
TOTAL GENERAL DESPESES
4.386.307,12
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Pressupost del municipi de Lleida de l'any 1945:

DESPESES
INGRESSOS
1945
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
PESSETES
HABILITACIÓ CRINVERCIÓ REAL CAP. 1 RENTES
PESSETES
INGRÈS REAL
cens
0,00
0,00
0,00 edificis i solars
6.792,20
6.393,70
pensions
101.673,36
102.198,14
99.591,28 cens
0,00
operacions de crédit municipal
773.000,00
695.700,00
437.363,59 valors
439,16
0,00
crédits reconeguts
145.000,00
140.000,00
94.122,87 préstecs
0,00
litigis
1.000,00
8.000,00
0,00 altres rentes
24.453,76
18.340,32
contingents
44.648,81
44.648,81
0,00 TOTAL CAPÍTOL
31.685,12
24.734,02
contribucions i impostos
23.000,00
26.120,96
16.415,83 CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS
anuncis i subscripcions
5.000,00
9.000,00
6.490,95 llenya i pastures
25.500,00
24.300,00
indemnitzacions
26.000,00
25.000,00
0,00 mondas y limpias
200,00
0,00
compromisos varis
224.479,79
221.419,79
198.369,62 alienació de béns
213.500,00
431.308,12
càrregues de serveis del Estat
21.750,00
15.250,00
12.898,42 TOTAL CAPÍTOL
239.200,00
455.608,12
TOTAL CAPÍTOL
1.365.551,96
1.287.337,70
865.252,56 CAP. 3 SUBVENCIONS
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
subvenció de Estat per serveis municipals
Del Ajuntament
40.000,00
55.000,00
49.712,16 idem de Regió, Provincia i Mancomunitats
Del Alcalde
18.000,00
18.000,00
18.000,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Dels Tinents de Alcalde i Conseller de Justicia
0,00
0,00
0,00 CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
TOTAL CAPÍTOL
58.000,00
73.000,00
67.712,16 Únic
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Guardia municipal
318.147,62
333.147,62
321.302,22 CAP. 5 EVENTUALS I EXTRAORDINARIS
Socors d'incendis i salvament
110.298,61
89.901,96
82.326,13 reintegrament de pagaments indeguts
261.000,00
6.214,72
TOTAL CAPÍTOL
428.446,23
423.049,58
403.628,35 idem de varis conceptes
0,00
0,00
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
llegats, donatius i envies
5.000,00
0,00
Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics
130.000,00
163.250,00
121.549,43 ingressos no previstos
35.000,00
91.475,66
mercats i llocs públics
50.548,75
52.048,75
51.189,45
0,00
0,00
alhondiga
0,00
0,00
0,00 extraordinaris
0,00
0,00
escorxadors
538.612,08
567.699,91
545.349,98 TOTAL CAPÍTOL
301.000,00
97.690,38
guardia rural
0,00
0,00
0,00 CAP. 6 ARBRITIS AMB FINS NO FISCALS
preservació i extinció de plagues del camp
0,00
0,00
0,00 Únic
137.100,00
45.271,00
extinció d'animals danyosos
475,00
475,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
137.100,00
45.271,00
TOTAL CAPÍTOL
719.635,83
783.473,66
718.088,86 CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAP. 5 RECAPTACIÓ
únic. Sobre beneficis per obres o instal·lacions del Aj
75.000,00
administració, inspecció, vigilància i investigació
13.200,00
13.767,50
13.585,55 TOTAL CAPÍTOL
75.000,00
0,00
recaptadors i agents
39.170,50
39.843,58
39.843,58 CAP.8 DRETS I TAXES
TOTAL CAPÍTOL
52.370,50
53.611,08
53.429,13 per prestacions de serveis
1.943.505,67
191.721,43
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
per aprofitament especials
407.381,67
349.651,22
de oficines centrals
495.618,76
674.404,64
638.687,54 TOTAL CAPÍTOL
2.350.887,34
2.266.869,65
d'altres dependències
216.747,55
210.308,87
205.768,21 CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICIPACIONS DE TRIBUTS NACIONALS
TOTAL CAPÍTOL
712.366,31
884.713,51
844.455,75 Impost cedit pel Estat
95.500,00
10.417,50
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
participació i recàrrecs sobre les contribucions i impo
917.000,00
430.602,97
aigües potables i residuals
102.615,42
164.947,42
131.621,84 TOTAL CAPÍTOL
1.012.500,00
441.020,47
neteja via pública
264.395,75
232.895,75
239.058,02 CAP.10 IMPOSICIÓ MUNICIPAL
cementiris
32.021,25
32.021,25
30.871,25 arbritis sobre articles destinats al consum
605.000,00
643.787,43
laboratori d'analisis d'aliments i preparació vacun
4.250,00
4.250,00
2.217,70 Idem sobre solars sense edificar
50.000,00
0,00
desinfecció
12.318,75
12.318,75
644.325,00 idem sobre increments de valor dels terrenys
125.000,00
55.859,18
epidèmies
500,00
0,00
0,00 idem sobre inquilinats
125.000,00
112.308,40
sanament de terrenys
0,00
0,00
0,00 idem sobre companyies anònimes i comandatàries pe
20.000,00
0,00
inspecció sanitària de locals
0,00
0,00
0,00 idem sobre circulació rodada de luxe
0,00
0,00
higiene pecuària
500,00
0,00
0,00 idem sobre les pompes fúnebres
33.000,00
29.287,79
TOTAL CAPÍTOL
416.601,17
446.433,17
410.212,06 per concessions especials
0,00
0,00
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
repartiment general
0,00
0,00
auxili mèdic farmacèutic
258.347,44
272.850,58
256.018,43 TOTAL CAPÍTOL
958.000,00
841.242,80
hospitals municiplas
0,00
0,00
0,00 CAP. 11.MULTES
institucions benèfiques municipals
4.953,76
4.453,76
2.500,00 Únic
30.000,00
26.266,90
socors i conclusió de pobres transeünts i emigrat
750,00
750,00
386,00 TOTAL CAPÍTOL
30.000,00
26.266,90
calamitats públiques
0,00
0,00
0,00 CAP. 12. MANCOMUNITATS
TOTAL CAPÍTOL
264.051,20
278.054,34
258.904,43 Únic
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Juntes locals
3.000,00
5.000,00
0,00 CAP. 13 ENTITATS MENORS
foment de cases barates
0,00
0,00
0,00 Únic
assegurances socials
11.000,00
11.805,80
11.805,80 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Retir obrers
9.000,00
12.000,00
11.196,33 CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
institucions d'estalvi, de crèdit popular o agrícola
0,00
0,00
0,00 Únic
colonització interior
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
atencions diverses
46.000,00
50.000,00
48.350,80 CAP.15 RESULTES
TOTAL CAPÍTOL
69.000,00
78.805,80
71.352,93 existències a final exercici anterior
0(22230,65)
22.230,65
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
crèdits prendents de cobrament d'exercicis tancats 0(931107,95)
874.200,23
prestació al Estat de serveis de institució primària
110.760,00
100.760,00
76.367,60 TOTAL CAPÍTOL
0(953338,60)
896.430,88
escoles municipals de institució primària
75.417,10
74.417,10
70.125,10 TOTAL GENERAL INGRESSOS
5.135.372,46
institucions escolars
2.500,00
0,00
0,00
ensenyament especial
21.935,31
21.935,31
21.935,31
escoles i tallers professionals
10.000,00
10.000,00
5.000,00
institucions culturals
11.450,00
11.400,00
4.104,90
idem de ciutadania
100,00
0,00
0,00
conservació de monuments històrics
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
232.162,41
218.512,41
177.532,91
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
edificacions
110.000,00
155.000,00
105.699,28
expropiacions per obertura i eixample de via públi
8.500,00
19.500,00
19.450,32
vies públiques
495.661,95
577.631,95
534.646,80
vies fèrries
0,00
0,00
0,00
línies telefòniques
0,00
0,00
0,00
parcs i jardins
62.008,70
69.047,68
66.156,83
TOTAL CAPÍTOL
676.170,65
821.179,63
725.953,23
CAP 12 MONTES
personal
0,00
0,00
0,00
conservació i foment
0,00
0,00
0,00
delimitació i fitació
2.500,00
0,00
0,00
aprofitament comunal
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
2.500,00
0,00
0,00
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
pòsits
0,00
0,00
0,00
granjes agrícoles i industrials
0,00
0,00
0,00
fires, exposicions, concursos, funcions i celebraci
115.000,00
57.000,00
56.449,99
parades d'animals reproductors
0,00
0,00
0,00
auxili pel foment de la produccció i treball
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
115.000,00
57.000,00
56.449,99
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
serveis municipalitzats
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.15 MANCOMUNITATS
Únic
5.000,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL CAPÍTOL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
CAP.16 ENTITATS MENORS
Únic
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
Únic
10.433,65
TOTAL CAPÍTOL
10.433,65
0,00
0,00
CAP. 18 IMPREVISTOS
Únic
8.082,55
14.211,07
13.437,55
TOTAL CAPÍTOL
8.082,55
14.211,07
13.437,55
CAP.19 RESULTES
Únic. Obligacions de pressupostos tancats
0,00
653.895,46
339.963,32
TOTAL CAPÍTOL
0,00
653.895,46
339.963,32
TOTAL GENERAL DESPESES
5.135.372,46
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Pressupost del municipi de Lleida de l'any 1946:

DESPESES
INGRESSOS
1946
PRESSUPOST INGRÈS REAL
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
PRESSUPOST
HABILITACIÓ CRÈINVERSIÓ REAL CAP. 1 RENTES
cens
0,00
0,00
edificis i solars
156.812,20
6.312,20
pensions
108.760,25
99.807,57
98.891,37 cens
0,00
0,00
operacions de crédit municipal
700.000,00
685.000,00
492.006,02 valors
439,16
0,00
crédits reconeguts
325.084,64
318.089,18
318.089,18 préstecs
0,00
0,00
litigis
10.000,00
0,00
0,00 altres rentes
24.453,76
24.453,76
contingents
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
181.705,12
30.765,96
contribucions i impostos
21.000,00
30.500,00
27.141,12 CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS
anuncis i subscripcions
10.000,00
5.000,00
3.669,75 llenya i pastures
24.800,00
25.410,00
indemnitzacions
1.000,00
130,99
130,99 mondas y limpias
200,00
0,00
compromisos varis
471.519,79
553.053,45
485.667,22 alienació de béns
20.000,00
0,00
càrregues de serveis del Estat
33.000,00
36.433,24
35.674,29 TOTAL CAPÍTOL
45.000,00
25.410,00
TOTAL CAPÍTOL
1.680.364,68
1.728.014,43
1.461.269,94 CAP. 3 SUBVENCIONS
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
subvenció de Estat per serveis municipals
0,00
0,00
Del Ajuntament
57.000,00
63.000,00
49.039,15 idem de Regió, Provincia i Mancomunitats
0,00
0,00
Del Alcalde
18.000,00
18.000,00
18.000,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Dels Tinents de Alcalde i Conseller de Justicia
0,00
0,00
0,00 CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
TOTAL CAPÍTOL
75.000,00
81.000,00
67.039,15 Únic
0,00
0,00
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Guardia municipal
366.536,71
362.150,76
355.785,56 CAP. 5 EVENTUALS I EXTRAORDINARIS
Socors d'incendis i salvament
128.249,11
150.249,11
134.750,29 reintegrament de pagaments indeguts
4.200,00
2.025,97
TOTAL CAPÍTOL
494.785,82
512.399,87
490.535,85 idem de varis conceptes
0,00
0,00
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
llegats, donatius i envies
0,00
0,00
Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics
160.000,00
260.000,00
215.942,98 ingressos no previstos
8.000,00
28.445,57
mercats i llocs públics
54.263,05
54.263,05
52.121,02
22.000,00
22.279,21
alhondiga
0,00
0,00
0,00 extraordinaris
34.200,00
52.750,75
escorxadors
628.064,57
645.315,09
631.446,66 TOTAL CAPÍTOL
guardia rural
0,00
0,00
0,00 CAP. 6 ARBRITIS AMB FINS NO FISCALS
491.200,00
299.424,90
preservació i extinció de plagues del camp
0,00
0,00
0,00 Únic
491.200,00
299.424,90
extinció d'animals danyosos
2.475,00
2.475,00
2.217,00 TOTAL CAPÍTOL
TOTAL CAPÍTOL
844.802,62
962.053,14
901.727,66 CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
65.000,00
0,00
CAP. 5 RECAPTACIÓ
únic. Sobre beneficis per obres o instal·lacions del Aj
65.000,00
0,00
administració, inspecció, vigilància i investigació
119.400,00
74.400,00
45.847,49 TOTAL CAPÍTOL
recaptadors i agents
42.964,13
42.914,13
42.914,13 CAP.8 DRETS I TAXES
1.988.982,00
1.911.556,65
TOTAL CAPÍTOL
162.364,13
117.314,13
88.761,62 per prestacions de serveis
426.835,00
321.709,24
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
per aprofitament especials
2.415.817,00
2.233.265,89
de oficines centrals
558.265,56
549.591,81
515.586,87 TOTAL CAPÍTOL
d'altres dependències
244.678,60
231.480,47
231.261,73 CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICIPACION
1.700.410,00
1.452.640,13
TOTAL CAPÍTOL
802.944,16
781.072,28
746.848,60 Impost cedit pel Estat
591.000,00
506.680,39
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
participació i recàrrecs sobre les contribucions i impo
2.291.410,00
1.959.320,52
aigües potables i residuals
169.207,00
212.267,21
187.892,59 TOTAL CAPÍTOL
neteja via pública
261.571,00
242.571,00
241.385,25 CAP.10 IMPOSICIÓ MUNICIPAL
745.000,00
811.033,10
cementiris
35.233,45
36.233,45
35.167,25 arbritis sobre articles destinats al consum
125.000,00
45.523,78
laboratori d'analisis d'aliments i preparació vacun
4.250,00
4.250,00
2.958,24 Idem sobre solars sense edificar
125.000,00
46.424,25
desinfecció
14.283,00
18.283,00
17.333,93 idem sobre increments de valor dels terrenys
0,00
0,00
epidèmies
500,00
0,00
0,00 idem sobre inquilinats
0,00
0,00
sanament de terrenys
500,00
0,00
0,00 idem sobre companyies anònimes i comandatàries pe
0,00
0,00
inspecció sanitària de locals
0,00
0,00
0,00 idem sobre circulació rodada de luxe
33.000,00
40.910,77
higiene pecuària
0,00
0,00
0,00 idem sobre les pompes fúnebres
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
485.544,45
513.604,66
484.737,26 per concessions especials
0,00
0,00
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
repartiment general
1.028.000,00
943.891,90
auxili mèdic farmacèutic
265.650,85
272.623,29
251.398,47 TOTAL CAPÍTOL
hospitals municiplas
0,00
0,00
0,00 CAP. 11.MULTES
25.000,00
19.780,40
institucions benèfiques municipals
4.953,76
4.953,76
190,00 Únic
25.000,00
19.780,40
socors i conclusió de pobres transeünts i emigrat
1.000,00
1.000,00
481,25 TOTAL CAPÍTOL
calamitats públiques
15.000,00
32.886,66
32.886,66 CAP. 12. MANCOMUNITATS
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
286.604,61
311.463,71
284.956,38 Únic
0,00
0,00
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
TOTAL CAPÍTOL
Juntes locals
4.500,00
6.000,00
0,00 CAP. 13 ENTITATS MENORS
0,00
0,00
foment de cases barates
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
0,00
assegurances socials
16.000,00
34.244,20
29.376,80 TOTAL CAPÍTOL
Retir obrers
15.000,00
15.000,00
14.796,82 CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
0,00
0,00
institucions d'estalvi, de crèdit popular o agrícola
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
0,00
colonització interior
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
atencions diverses
50.000,00
48.002,20
48.002,20 CAP.15 RESULTES
0(83760,99)
83.760,99
TOTAL CAPÍTOL
85.500,00
103.246,40
92.175,82 existències a final exercici anterior
0(1508199,90)
926.990,33
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
crèdits prendents de cobrament d'exercicis tancats 0(1591960,89)
1.010.751,32
prestació al Estat de serveis de institució primària
117.760,00
106.760,00
102.947,48 TOTAL CAPÍTOL
6.577.332,12
escoles municipals de institució primària
100.549,58
95.549,38
89.874,08 TOTAL GENERAL INGRESSOS
institucions escolars
3.500,00
1.000,00
0,00
ensenyament especial
28.658,92
28.258,60
27.758,60
escoles i tallers professionals
10.000,00
10.000,00
10.000,00
institucions culturals
21.950,00
11.900,00
5.275,88
idem de ciutadania
100,00
0,00
0,00
conservació de monuments històrics
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
282.518,50
253.467,98
235.856,04
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
edificacions
125.000,00
100.000,00
81.965,01
expropiacions per obertura i eixample de via públi
25.000,00
5.000,00
0,00
vies públiques
918.242,20
733.013,37
621.773,44
vies fèrries
0,00
0,00
0,00
línies telefòniques
0,00
0,00
0,00
parcs i jardins
76.934,25
99.641,83
98.724,78
TOTAL CAPÍTOL
1.145.176,45
937.655,20
802.463,23
CAP 12 MONTES
personal
0,00
0,00
0,00
conservació i foment
0,00
0,00
0,00
delimitació i fitació
2.500,00
0,00
0,00
aprofitament comunal
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
2.500,00
0,00
0,00
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
pòsits
0,00
0,00
0,00
granjes agrícoles i industrials
0,00
0,00
0,00
fires, exposicions, concursos, funcions i celebraci
150.000,00
904.000,00
391.425,70
parades d'animals reproductors
0,00
0,00
0,00
auxili pel foment de la produccció i treball
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
150.000,00
904.000,00
391.425,70
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
serveis municipalitzats
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.15 MANCOMUNITATS
Únic
0,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
5.000,00
5.000,00
CAP.16 ENTITATS MENORS
Únic
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
Únic
33.885,05
33.885,05
23.451,40
TOTAL CAPÍTOL
33.885,05
33.885,05
23.451,40
CAP. 18 IMPREVISTOS
Únic
40.341,65
10.877,65
1.846,96
TOTAL CAPÍTOL
40.341,65
10.877,65
1.846,96
CAP.19 RESULTES
Únic. Obligacions de pressupostos tancats
0,00
914.238,51
155.714,80
TOTAL CAPÍTOL
0,00
914.238,51
155.714,80
TOTAL GENERAL DESPESES
6.572.332,12
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Pressupost del municipi de Lleida de l'any 1947:

DESPESES
INGRESSOS
1947
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
PRESSUPOST
HABILITACIÓ CRÈ
INVERSIÓ REAL CAP. 1 RENTES
PESSETES
INGRES REAL
cens
0,00
0,00
0,00 edificis i solars
9.337,20
9.487,20
pensions
110.981,40
109.776,98
109.346,91 cens
0,00
0,00
operacions de crédit municipal
550.000,00
520.000,00
516.156,95 valors
439,16
0,00
crédits reconeguts
81.823,18
56.823,18
56.823,11 préstecs
0,00
0,00
litigis
10.000,00
24.080,00
0,00 altres rentes
24.453,76
24.453,76
contingents
33.526,43
33.526,43
33.526,33 TOTAL CAPÍTOL
34.230,12
33.940,96
contribucions i impostos
25.173,57
36.671,52
32.846,42 CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS
anuncis i subscripcions
10.000,00
7.000,00
4.845,30 llenya i pastures
24.800,00
24.300,00
indemnitzacions
1.000,00
80,00
80,00 mondas y limpias
200,00
0,00
compromisos varis
482.119,79
460.267,34
407.136,36 alienació de béns
20.000,00
1.387,00
càrregues de serveis del Estat
14.000,00
4.500,00
530,00 TOTAL CAPÍTOL
45.000,00
25.687,00
TOTAL CAPÍTOL
1.318.624,37
1.252.725,45
1.161.291,38 CAP. 3 SUBVENCIONS
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
subvenció de Estat per serveis municipals
0,00
Del Ajuntament
62.000,00
139.000,00
95.294,53 idem de Regió, Provincia i Mancomunitats
0,00
Del Alcalde
18.000,00
18.000,00
18.000,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Dels Tinents de Alcalde i Conseller de Justicia
0,00
0,00
0,00 CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
TOTAL CAPÍTOL
80.000,00
157.000,00
113.294,53 Únic
0,00
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
TOTAL CAPÍTOL
0,00
Guardia municipal
431.939,45
417.894,82
410.236,52 CAP. 5 EVENTUALS I EXTRAORDINARIS
Socors d'incendis i salvament
160.670,71
124.501,46
114.488,35 reintegrament de pagaments indeguts
4.200,00
2.322,30
TOTAL CAPÍTOL
592.610,16
542.396,28
524.724,87 idem de varis conceptes
0,00
0,00
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
llegats, donatius i envies
0,00
0,00
Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics
315.000,00
466.000,00
389.570,33 ingressos no previstos
10.000,00
4.351,18
mercats i llocs públics
55.050,98
55.027,19
52.960,29
alhondiga
0,00
0,00
0,00 extraordinaris
22.000,00
22.648,36
escorxadors
513.907,02
477.121,98
466.050,69 TOTAL CAPÍTOL
36.200,00
29.321,84
guardia rural
0,00
0,00
0,00 CAP. 6 ARBRITIS AMB FINS NO FISCALS
preservació i extinció de plagues del camp
0,00
0,00
0,00 Únic
78.200,00
48.703,45
extinció d'animals danyosos
5.075,00
3.146,00
3.146,00 TOTAL CAPÍTOL
78.200,00
48.703,45
TOTAL CAPÍTOL
889.033,00
1.001.295,17
911.727,31 CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAP. 5 RECAPTACIÓ
únic. Sobre beneficis per obres o instal·lacions del Aj
65.000,00
18.429,24
administració, inspecció, vigilància i investigació
121.400,00
120.594,60
64.548,26 TOTAL CAPÍTOL
65.000,00
18.429,24
recaptadors i agents
45.159,50
42.116,34
42.116,34 CAP.8 DRETS I TAXES
TOTAL CAPÍTOL
166.559,50
162.710,94
106.664,60 per prestacions de serveis
2.037.982,00 1.939.210,55
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
per aprofitament especials
464.685,00
386.743,18
de oficines centrals
603.223,46
635.504,47
588.875,88 TOTAL CAPÍTOL
2.502.667,00 2.325.953,73
d'altres dependències
247.300,55
243.062,73
242.305,47 CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICIPACIONS DE TRIBUTS NACIONALS
TOTAL CAPÍTOL
850.524,01
878.567,20
831.181,35 Impost cedit pel Estat
1.950.000,00 1.690.124,23
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
participació i recàrrecs sobre les contribucions i impo
769.000,00
652.170,14
aigües potables i residuals
191.707,74
244.669,75
223.792,91 TOTAL CAPÍTOL
2.719.000,00 2.342.294,37
neteja via pública
271.830,78
263.726,38
241.710,98 CAP.10 IMPOSICIÓ MUNICIPAL
cementiris
39.130,65
36.630,65
34.590,65 arbritis sobre articles destinats al consum
767.000,00
769.818,56
laboratori d'analisis d'aliments i preparació vacun
4.250,00
4.250,00
2.719,97 Idem sobre solars sense edificar
160.000,00
63.320,21
desinfecció
14.416,36
14.416,36
13.846,51 idem sobre increments de valor dels terrenys
250.000,00
23.147,46
epidèmies
500,00
0,00
0,00 idem sobre inquilinats
0,00
0,00
sanament de terrenys
0,00
0,00
0,00 idem sobre companyies anònimes i comandatàries pe
0,00
0,00
inspecció sanitària de locals
0,00
0,00
0,00 idem sobre circulació rodada de luxe
0,00
0,00
higiene pecuària
500,00
0,00
0,00 idem sobre les pompes fúnebres
33.000,00
41.839,05
TOTAL CAPÍTOL
522.335,53
563.693,14
516.661,02 per concessions especials
0,00
0,00
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
repartiment general
0,00
0,00
auxili mèdic farmacèutic
287.108,69
281.289,38
273.409,09 TOTAL CAPÍTOL
1.210.000,00
898.125,28
hospitals municiplas
0,00
0,00
0,00 CAP. 11.MULTES
institucions benèfiques municipals
4.953,76
4.953,76
3.150,00 Únic
15.000,00
22.964,10
socors i conclusió de pobres transeünts i emigrat
1.000,00
1.175,00
1.175,00 TOTAL CAPÍTOL
15.000,00
22.964,10
calamitats públiques
0,00
0,00
0,00 CAP. 12. MANCOMUNITATS
TOTAL CAPÍTOL
293.062,45
287.418,14
277.734,09 Únic
0,00
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Juntes locals
5.000,00
5.000,00
2.704,50 CAP. 13 ENTITATS MENORS
foment de cases barates
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
assegurances socials
30.000,00
30.000,00
24.509,40 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
Retir obrers
17.000,00
17.000,00
14.702,40 CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
institucions d'estalvi, de crèdit popular o agrícola
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
colonització interior
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
atencions diverses
110.000,00
105.662,62
105.662,62 CAP.15 RESULTES
TOTAL CAPÍTOL
162.000,00
157.662,62
147.578,92 existències a final exercici anterior
0(205799,10)
2.019.629,28
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
crèdits prendents de cobrament d'exercicis tancats 0(2177408,23)
205.799,10
prestació al Estat de serveis de institució primària
116.889,60
103.889,60
95.148,68 TOTAL CAPÍTOL
0(2383207,33)
2.225.428,38
escoles municipals de institució primària
117.025,50
163.324,00
155.445,21 TOTAL GENERAL INGRESSOS
6.705.297,12
institucions escolars
11.500,00
9.000,00
3.100,00
ensenyament especial
27.840,00
27.840,00
27.401,00
escoles i tallers professionals
10.000,00
10.000,00
10.000,00
institucions culturals
22.950,00
6.900,00
5.953,00
idem de ciutadania
100,00
0,00
0,00
conservació de monuments històrics
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
306.305,10
320.953,60
297.047,89
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
edificacions
135.000,00
277.000,00
235.298,97
expropiacions per obertura i eixample de via públi
25.000,00
17.000,00
17.000,00
vies públiques
1.077.395,90
915.174,65
667.092,95
vies fèrries
0,00
0,00
0,00
línies telefòniques
0,00
0,00
0,00
parcs i jardins
147.855,70
1.048.654,04
934.659,85
TOTAL CAPÍTOL
1.385.251,60
2.257.828,69
1.854.051,77
CAP 12 MONTES
personal
0,00
0,00
0,00
conservació i foment
0,00
0,00
0,00
delimitació i fitació
2.500,00
0,00
0,00
aprofitament comunal
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
2.500,00
0,00
0,00
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
pòsits
0,00
0,00
0,00
granjes agrícoles i industrials
0,00
0,00
0,00
fires, exposicions, concursos, funcions i celebraci
60.000,00
67.000,00
63.093,46
parades d'animals reproductors
0,00
0,00
0,00
auxili pel foment de la produccció i treball
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
60.000,00
67.000,00
63.093,46
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
serveis municipalitzats
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.15 MANCOMUNITATS
Únic
5.000,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL CAPÍTOL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
CAP.16 ENTITATS MENORS
Únic
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
Únic
30.433,65
30.433,65
20.000,00
TOTAL CAPÍTOL
30.433,65
30.433,65
20.000,00
CAP. 18 IMPREVISTOS
Únic
41.057,75
43.157,75
41.677,34
TOTAL CAPÍTOL
41.057,75
43.157,75
41.677,34
CAP.19 RESULTES
Únic. Obligacions de pressupostos tancats
0,00
1.360.661,82
854.894,83
TOTAL CAPÍTOL
0,00
1.360.661,82
854.894,83
TOTAL GENERAL DESPESES
6.705.297,12

•

Pressupost del municipi de Lleida de l'any 1948:

DESPESES
INGRESSOS
1948
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
PRESSUPOST
HABILITACIÓ CRÈDITINVERSIÓ REAL CAP. 1 RENTES
PESSETES
INGRES REAL
cens
0,00
0,00
0,00 edificis i solars
34.337,20
14.515,95
pensions
156.166,90
149.930,83
149.930,83 cens
0,00
0,00
operacions de crédit municipal
996.131,92
566.131,92
536.244,13 valors
0,00
0,00
crédits reconeguts
441.890,20
196.159,86
196.159,86 préstecs
0,00
0,00
litigis
5.000,00
14.768,60
14.768,60 altres rentes
24.453,76
18.340,32
contingents
33.526,43
33.526,43
33.526,43 TOTAL CAPÍTOL
58.790,96
32.856,27
contribucions i impostos
26.007,24
25.229,91
19.729,91 CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS
anuncis i subscripcions
5.000,00
5.052,85
4.259,35 llenya i pastures
27.800,00
3.300,00
indemnitzacions
1.000,00
0,00
0,00 mondas y limpias
200,00
0,00
compromisos varis
567.038,79
1.113.215,24
1.078.790,39 alienació de béns
20.000,00
3.904,30
càrregues de serveis del Estat
11.500,00
15.775,65
3.475,65 TOTAL CAPÍTOL
48.000,00
7.204,30
TOTAL CAPÍTOL
2.243.261,48
2.119.791,29
2.036.885,15 CAP. 3 SUBVENCIONS
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
subvenció de Estat per serveis municipals
0,00
Del Ajuntament
65.000,00
63.265,20
53.864,85 idem de Regió, Provincia i Mancomunitats
0,00
Del Alcalde
18.000,00
18.000,00
18.000,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
Dels Tinents de Alcalde i Conseller de Justicia
0,00
0,00
0,00 CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
TOTAL CAPÍTOL
83.000,00
81.265,20
71.864,85 Únic
0,00
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
TOTAL CAPÍTOL
0,00
Guardia municipal
417.624,70
429.419,68
390.422,32 CAP. 5 EVENTUALS I EXTRAORDINARIS
Socors d'incendis i salvament
181.898,68
223.649,81
198.189,15 reintegrament de pagaments indeguts
6.200,00
4.639,49
TOTAL CAPÍTOL
599.523,38
653.069,49
588.611,47 idem de varis conceptes
0,00
0,00
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
llegats, donatius i envies
0,00
0,00
Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics
345.000,00
559.330,35
526.575,74 ingressos no previstos
10.000,00
41.996,51
mercats i llocs públics
60.977,04
60.694,95
60.621,95
22.000,00
22.244,06
alhondiga
0,00
0,00
0,00 extraordinaris
38.200,00
68.880,06
escorxadors
493.712,77
457.236,56
452.835,91 TOTAL CAPÍTOL
guardia rural
0,00
0,00
0,00 CAP. 6 ARBRITIS AMB FINS NO FISCALS
72.700,00
46.942,00
preservació i extinció de plagues del camp
0,00
0,00
0,00 Únic
72.700,00
46.942,00
extinció d'animals danyosos
4.075,00
1.839,00
1.815,00 TOTAL CAPÍTOL
TOTAL CAPÍTOL
903.764,81
1.079.100,86
1.041.848,60 CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
274.500,00
151.904,70
CAP. 5 RECAPTACIÓ
únic. Sobre beneficis per obres o instal·lacions del Aj
274.500,00
151.904,70
administració, inspecció, vigilància i investigació
66.400,00
38.700,00
38.272,55 TOTAL CAPÍTOL
recaptadors i agents
42.861,38
45.386,04
45.386,04 CAP.8 DRETS I TAXES
2.552.638,03
2.572.236,78
TOTAL CAPÍTOL
109.261,38
84.086,04
83.658,59 per prestacions de serveis
596.459,57
486.641,91
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
per aprofitament especials
3.149.097,60
3.058.878,69
de oficines centrals
607.860,99
736.080,34
716.769,58 TOTAL CAPÍTOL
d'altres dependències
268.336,32
350.995,59
350.995,59 CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICIPACION
1.960.000,00
1.852.621,27
TOTAL CAPÍTOL
876.197,31
1.087.075,93
1.067.765,17 Impost cedit pel Estat
869.000,00
862.208,02
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
participació i recàrrecs sobre les contribucions i impo
2.829.000,00
2.714.829,29
aigües potables i residuals
215.412,10
165.337,22
155.526,05 TOTAL CAPÍTOL
neteja via pública
267.558,24
281.654,44
281.311,79 CAP.10 IMPOSICIÓ MUNICIPAL
735.209,00
887.262,06
cementiris
39.777,70
40.731,50
40.218,91 arbritis sobre articles destinats al consum
160.000,00
0,00
laboratori d'analisis d'aliments i preparació vacun
4.250,00
3.314,80
3.314,80 Idem sobre solars sense edificar
275.000,00
55.516,26
desinfecció
15.292,50
20.276,86
20.276,86 idem sobre increments de valor dels terrenys
0,00
0,00
epidèmies
500,00
0,00
0,00 idem sobre inquilinats
0,00
0,00
sanament de terrenys
0,00
0,00
0,00 idem sobre companyies anònimes i comandatàries pe
0,00
0,00
inspecció sanitària de locals
0,00
0,00
0,00 idem sobre circulació rodada de luxe
43.000,00
47.583,80
higiene pecuària
500,00
0,00
0,00 idem sobre les pompes fúnebres
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
543.290,54
511.314,82
500.648,41 per concessions especials
0,00
0,00
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
repartiment general
1.213.209,00
990.362,12
auxili mèdic farmacèutic
304.894,54
307.312,15
297.977,65 TOTAL CAPÍTOL
hospitals municiplas
0,00
0,00
0,00 CAP. 11.MULTES
15.000,00
19.912,20
institucions benèfiques municipals
4.953,76
4.453,76
2.350,00 Únic
15.000,00
19.912,20
socors i conclusió de pobres transeünts i emigrat
1.000,00
1.046,00
1.046,00 TOTAL CAPÍTOL
calamitats públiques
0,00
0,00
0,00 CAP. 12. MANCOMUNITATS
0,00
TOTAL CAPÍTOL
310.848,30
312.811,91
301.373,65 Únic
0,00
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
TOTAL CAPÍTOL
Juntes locals
5.000,00
5.000,00
1.950,50 CAP. 13 ENTITATS MENORS
0,00
foment de cases barates
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
assegurances socials
30.000,00
36.672,18
25.563,76 TOTAL CAPÍTOL
Retir obrers
17.000,00
15.253,05
15.253,05 CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
0,00
institucions d'estalvi, de crèdit popular o agrícola
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
colonització interior
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
atencions diverses
151.000,00
158.790,43
158.790,43 CAP.15 RESULTES
0(244224,99)
244.224,99
TOTAL CAPÍTOL
203.000,00
215.715,66
201.557,74 existències a final exercici anterior
0(1481004,02)
1.325.350,49
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
crèdits prendents de cobrament d'exercicis tancats 0(1725229,01)
1.569.575,48
prestació al Estat de serveis de institució primària
121.994,00
163.806,50
155.806,50 TOTAL CAPÍTOL
7.698.497,56
escoles municipals de institució primària
111.197,27
119.187,65
116.722,15 TOTAL GENERAL INGRESSOS
institucions escolars
5.000,00
6.300,00
6.300,00
ensenyament especial
30.013,75
29.423,80
29.339,80
escoles i tallers professionals
10.000,00
10.000,00
10.000,00
institucions culturals
20.000,00
6.600,00
5.352,00
idem de ciutadania
0,00
0,00
0,00
conservació de monuments històrics
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
298.205,02
335.317,95
323.520,45
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
edificacions
185.000,00
544.860,22
340.452,89
expropiacions per obertura i eixample de via públi
10.000,00
110.000,00
103.577,80
vies públiques
1.089.416,55
573.644,74
472.156,63
vies fèrries
0,00
0,00
0,00
línies telefòniques
0,00
0,00
0,00
parcs i jardins
113.362,70
434.186,88
430.856,38
TOTAL CAPÍTOL
1.397.779,25
1.662.691,84
1.347.043,70
CAP 12 MONTES
personal
0,00
0,00
0,00
conservació i foment
0,00
0,00
0,00
delimitació i fitació
2.500,00
0,00
0,00
aprofitament comunal
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
2.500,00
0,00
0,00
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
pòsits
0,00
0,00
0,00
granjes agrícoles i industrials
0,00
0,00
0,00
fires, exposicions, concursos, funcions i celebraci
60.000,00
136.723,00
124.435,00
parades d'animals reproductors
0,00
0,00
0,00
auxili pel foment de la produccció i treball
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
60.000,00
136.723,00
124.435,00
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
serveis municipalitzats
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.15 MANCOMUNITATS
Únic
5.000,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL CAPÍTOL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
CAP.16 ENTITATS MENORS
Únic
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
Únic
28.000,00
28.000,00
15.000,00
TOTAL CAPÍTOL
28.000,00
28.000,00
15.000,00
CAP. 18 IMPREVISTOS
Únic
34.866,09
12.178,24
7.236,29
TOTAL CAPÍTOL
34.866,09
12.178,24
7.236,29
CAP.19 RESULTES
Únic. Obligacions de pressupostos tancats
0,00
1.099.584,34
720.404,50
TOTAL CAPÍTOL
0,00
1.099.584,34
720.404,50
TOTAL GENERAL DESPESES
7.698.497,56
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Pressupost del municipi de Lleida de l'any 1949:

DESPESES
1949 HABILITACIÓ C INVERSIÓ REAL INGRESSOS
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
CAP. 1 RENTES
PRESSUPOST
PESSETES
INGRES REAL
cens
0,00
0,00
0,00 edificis i solars
18.537,20
15.942,20
pensions
168.568,81
169.783,69
167.047,21 cens
0,00
0,00
operacions de crédit municipal
875.430,35
716.195,35
546.425,64 valors
0,00
0,00
crédits reconeguts
50.000,00
49.792,59
18.876,22 préstecs
0,00
0,00
litigis
10.000,00
11.519,40
11.519,40 altres rentes
24.453,76
18.340,32
contingents
38.492,49
41.729,49
38.492,49 TOTAL CAPÍTOL
42.990,96
34.282,52
contribucions i impostos
17.607,24
20.786,03
15.186,03 CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS
anuncis i subscripcions
5.000,00
5.000,00
4.666,85 llenya i pastures
29.800,00
0,00
indemnitzacions
1.000,00
2.973,40
473,40 mondas y limpias
200,00
0,00
compromisos varis
608.438,79
683.109,52
586.326,04 alienació de béns
300.000,00
215.692,50
càrregues de serveis del Estat
6.500,00
3.636,47
3.636,47 TOTAL CAPÍTOL
330.000,00
215.692,50
TOTAL CAPÍTOL
1.781.037,68 1.704.525,94
1.392.649,75 CAP. 3 SUBVENCIONS
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
subvenció de Estat per serveis municipals
0,00
Del Ajuntament
75.000,00
55.984,35
48.330,40 idem de Regió, Provincia i Mancomunitats
0,00
Del Alcalde
24.000,00
24.000,00
24.000,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
Dels Tinents de Alcalde i Conseller de Justicia
0,00
0,00
0,00 CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
TOTAL CAPÍTOL
99.000,00
79.984,35
72.330,40 Únic
0,00
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
TOTAL CAPÍTOL
0,00
Guardia municipal
441.876,00
405.502,80
405.502,80 CAP. 5 EVENTUALS I EXTRAORDINARIS
Socors d'incendis i salvament
209.356,35
358.013,61
333.046,97 reintegrament de pagaments indeguts
9.300,00
6.434,50
TOTAL CAPÍTOL
651.232,35
763.516,41
738.549,77 idem de varis conceptes
0,00
0,00
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
llegats, donatius i envies
0,00
0,00
Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics
459.000,00
584.537,68
495.305,76 ingressos no previstos
10.000,00
9.059,70
mercats i llocs públics
65.401,05
59.484,03
59.484,03
24.000,00
23.479,40
alhondiga
0,00
0,00
0,00 extraordinaris
43.300,00
38.973,60
escorxadors
517.709,96
487.781,03
461.643,98 TOTAL CAPÍTOL
guardia rural
0,00
0,00
0,00 CAP. 6 ARBRITIS AMB FINS NO FISCALS
66.200,00
35.388,20
preservació i extinció de plagues del camp
0,00
0,00
0,00 Únic
66.200,00
35.388,20
extinció d'animals danyosos
3.075,00
5.846,88
5.780,88 TOTAL CAPÍTOL
TOTAL CAPÍTOL
1.045.186,01 1.137.649,62
1.022.214,65 CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
209.500,00
72.655,81
CAP. 5 RECAPTACIÓ
únic. Sobre beneficis per obres o instal·lacions del Aj
209.500,00
72.655,81
administració, inspecció, vigilància i investigació
51.900,00
47.230,11
47.230,11 TOTAL CAPÍTOL
recaptadors i agents
54.414,98
54.414,60
54.414,60 CAP.8 DRETS I TAXES
2.949.738,03
2.585.128,73
TOTAL CAPÍTOL
106.314,98
101.644,71
101.644,71 per prestacions de serveis
646.959,57
460.482,89
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
per aprofitament especials
3.596.697,60
3.045.611,62
de oficines centrals
727.093,13
715.503,26
660.495,55 TOTAL CAPÍTOL
d'altres dependències
265.159,59
367.900,55
360.347,32 CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICIPACION
1.944.000,00
1.481.519,23
TOTAL CAPÍTOL
992.252,72 1.083.403,81
1.020.842,87 Impost cedit pel Estat
820.000,00
616.604,62
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
participació i recàrrecs sobre les contribucions i impo
2.764.000,00
2.098.123,85
aigües potables i residuals
188.564,49
294.406,51
223.330,91 TOTAL CAPÍTOL
neteja via pública
284.000,40
281.171,75
235.501,60 CAP.10 IMPOSICIÓ MUNICIPAL
805.209,00
862.631,51
cementiris
41.867,65
35.189,12
35.134,62 arbritis sobre articles destinats al consum
170.000,00
51.191,27
laboratori d'analisis d'aliments i preparació vacun
4.250,00
8.371,82
6.276,77 Idem sobre solars sense edificar
250.000,00
20.678,36
desinfecció
12.529,25
25.171,76
24.811,76 idem sobre increments de valor dels terrenys
0,00
0,00
epidèmies
500,00
0,00
0,00 idem sobre inquilinats
0,00
0,00
sanament de terrenys
0,00
0,00
0,00 idem sobre companyies anònimes i comandatàries pe
0,00
0,00
inspecció sanitària de locals
0,00
0,00
0,00 idem sobre circulació rodada de luxe
48.000,00
48.254,90
higiene pecuària
0,00
0,00
0,00 idem sobre les pompes fúnebres
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
531.711,79
644.310,96
525.055,66 per concessions especials
0,00
0,00
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
repartiment general
1.273.209,00
982.756,04
auxili mèdic farmacèutic
330.782,80
351.876,25
302.209,65 TOTAL CAPÍTOL
hospitals municiplas
0,00
0,00
0,00 CAP. 11.MULTES
20.000,00
15.941,50
institucions benèfiques municipals
4.953,76
4.453,76
3.703,76 Únic
20.000,00
15.941,50
socors i conclusió de pobres transeünts i emigrat
1.000,00
1.030,80
1.030,88 TOTAL CAPÍTOL
calamitats públiques
0,00
0,00
0,00 CAP. 12. MANCOMUNITATS
TOTAL CAPÍTOL
336.736,56
357.360,81
306.944,29 Únic
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
TOTAL CAPÍTOL
Juntes locals
5.000,00
2.700,00
0,00 CAP. 13 ENTITATS MENORS
foment de cases barates
0,00
0,00
0,00 Únic
assegurances socials
30.000,00
29.568,68
23.380,06 TOTAL CAPÍTOL
Retir obrers
17.000,00
22.575,35
22.575,35 CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
institucions d'estalvi, de crèdit popular o agrícola
0,00
0,00
0,00 Únic
colonització interior
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
atencions diverses
158.000,00
183.662,80
183.662,80 CAP.15 RESULTES
0(224491,54)
224.491,54
TOTAL CAPÍTOL
210.000,00
238.506,83
229.618,21 existències a final exercici anterior
0(1232558,25)
1.201.691,55
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
crèdits prendents de cobrament d'exercicis tancats 0(1457049,79)
1.426.183,09
prestació al Estat de serveis de institució primària
298.560,00
339.605,87
246.618,37 TOTAL CAPÍTOL
escoles municipals de institució primària
123.587,93
158.189,87
123.186,22 TOTAL GENERAL INGRESSOS
8.345.897,56
institucions escolars
6.000,00
0,00
0,00
ensenyament especial
31.163,00
31.162,81
30.860,81
escoles i tallers professionals
10.000,00
10.000,00
10.000,00
institucions culturals
13.000,00
13.000,00
8.046,00
idem de ciutadania
0,00
0,00
0,00
conservació de monuments històrics
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
482.310,93
551.958,55
418.711,40
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
edificacions
475.000,00
711.230,62
420.127,50
expropiacions per obertura i eixample de via públi
281.000,00
257.761,74
257.761,74
vies públiques
1.006.627,38
927.710,50
579.650,30
vies fèrries
0,00
0,00
0,00
línies telefòniques
0,00
0,00
0,00
parcs i jardins
128.325,30
176.011,81
164.859,86
TOTAL CAPÍTOL
1.890.952,68 2.072.714,67
1.422.399,40
CAP 12 MONTES
personal
0,00
0,00
0,00
conservació i foment
0,00
0,00
0,00
delimitació i fitació
2.500,00
0,00
0,00
aprofitament comunal
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
2.500,00
0,00
0,00
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
pòsits
0,00
0,00
0,00
granjes agrícoles i industrials
0,00
0,00
0,00
fires, exposicions, concursos, funcions i celebraci
155.000,00
155.420,19
90.798,54
parades d'animals reproductors
0,00
0,00
0,00
auxili pel foment de la produccció i treball
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
155.000,00
155.420,19
90.798,54
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
serveis municipalitzats
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.15 MANCOMUNITATS
Únic
5.000,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL CAPÍTOL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
CAP.16 ENTITATS MENORS
Únic
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
0,00
0,00
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
Únic
28.000,00
28.000,00
15.000,00
TOTAL CAPÍTOL
28.000,00
28.000,00
15.000,00
CAP. 18 IMPREVISTOS
Únic
28.661,86
25.777,29
9.944,07
TOTAL CAPÍTOL
28.661,86
25.777,29
9.944,07
CAP.19 RESULTES
Únic. Obligacions de pressupostos tancats
0,00
853.173,21
463.556,22
TOTAL CAPÍTOL
0,00
853.173,21
463.556,22
TOTAL GENERAL DESPESES
8.345.897,56
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Pressupost del municipi de Lleida de l'any 1950:

DESPESES
INGRESSOS
1950
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
PRESSUPOST
HABILITACIÓ CR
INVERSIÓ REALCAP. 1 RENTES
PESSETES
INGRES REAL
cens
0,00
0,00
0,00 edificis i solars
16.512,68
17.039,80
pensions
180.552,34
173.240,11
173.240,11 cens
0,00
0,00
operacions de crédit municipal
817.605,04
671.441,87
614.153,95 valors
0,00
0,00
crédits reconeguts
618.522,41
524.386,71
524.386,71 préstecs
0,00
0,00
litigis
5.000,00
1.050,00
1.050,00 altres rentes
24.453,76
18.340,32
contingents
41.095,65
41.095,65
41.095,65 TOTAL CAPÍTOL
40.966,44
35.380,12
contribucions i impostos
19.850,05
21.211,73
16.089,15 CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUNALS
anuncis i subscripcions
4.000,00
11.296,95
9.383,95 llenya i pastures
39.800,00
0,00
indemnitzacions
1.000,00
0,00
0,00 mondas y limpias
200,00
0,00
compromisos varis
650.938,79
670.218,53
623.630,24 alienació de béns
290.000,00
26.291,88
càrregues de serveis del Estat
20.100,00
10.430,80
7.251,30 TOTAL CAPÍTOL
330.000,00
26.291,88
TOTAL CAPÍTOL
2.358.664,28
2.124.372,35
2.010.281,06 CAP. 3 SUBVENCIONS
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
subvenció de Estat per serveis municipals
0,00
Del Ajuntament
49.000,00
61.984,60
52.282,04 idem de Regió, Provincia i Mancomunitats
0,00
Del Alcalde
24.000,00
24.000,00
24.000,00 TOTAL CAPÍTOL
0,00
Dels Tinents de Alcalde i Conseller de Justicia
0,00
0,00
0,00 CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
TOTAL CAPÍTOL
73.000,00
85.984,60
76.282,04 Únic
0,00
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
TOTAL CAPÍTOL
0,00
Guardia municipal
440.595,47
421.068,42
410.050,92 CAP. 5 EVENTUALS I EXTRAORDINARIS
Socors d'incendis i salvament
189.172,45
168.986,76
155.908,86 reintegrament de pagaments indeguts
10.355,52
12.500,50
TOTAL CAPÍTOL
629.767,92
590.055,18
565.959,78 idem de varis conceptes
0,00
0,00
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
llegats, donatius i envies
0,00
0,00
Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics
370.000,00
523.932,00
358.661,21 ingressos no previstos
10.000,00
22.703,13
mercats i llocs públics
65.837,50
59.494,75
59.151,50
24.000,00
24.030,30
alhondiga
0,00
0,00
0,00 extraordinaris
44.355,52
59.233,93
escorxadors
504.548,19
517.045,70
464.752,05 TOTAL CAPÍTOL
guardia rural
0,00
0,00
0,00 CAP. 6 ARBRITIS AMB FINS NO FISCALS
84.700,00
37.454,00
preservació i extinció de plagues del camp
0,00
0,00
0,00 Únic
84.700,00
37.454,00
extinció d'animals danyosos
5.575,00
3.070,65
3.070,65 TOTAL CAPÍTOL
TOTAL CAPÍTOL
945.960,69
1.103.543,10
885.635,41 CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
209.500,00
20.869,22
CAP. 5 RECAPTACIÓ
únic. Sobre beneficis per obres o instal·lacions del Aj
209.500,00
20.869,22
administració, inspecció, vigilància i investigació
27.900,00
22.810,36
22.585,36 TOTAL CAPÍTOL
recaptadors i agents
55.891,26
55.890,72
55.890,72 CAP.8 DRETS I TAXES
2.861.900,00
2.789.784,01
TOTAL CAPÍTOL
83.791,26
78.701,08
78.476,08 per prestacions de serveis
661.010,00
531.877,85
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
per aprofitament especials
3.522.910,00
3.321.661,86
de oficines centrals
703.033,47
773.614,28
668.116,32 TOTAL CAPÍTOL
d'altres dependències
281.551,22
370.006,22
369.756,22 CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICIPACION
1.906.200,00
1.577.963,01
TOTAL CAPÍTOL
984.584,69
1.143.620,50
1.037.872,54 Impost cedit pel Estat
825.000,00
681.815,66
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
participació i recàrrecs sobre les contribucions i impo
2.731.200,00
2.259.778,67
aigües potables i residuals
235.829,55
160.842,98
139.566,71 TOTAL CAPÍTOL
CAP.10
IMPOSICIÓ
MUNICIPAL
neteja via pública
280.934,40
281.677,25
279.665,90
893.000,00
935.756,44
cementiris
34.421,65
29.739,55
26.940,00 arbritis sobre articles destinats al consum
120.000,00
51.887,68
laboratori d'analisis d'aliments i preparació vacun
4.250,00
14.743,33
3.623,50 Idem sobre solars sense edificar
170.000,00
1.182,76
desinfecció
17.529,25
26.412,30
17.006,30 idem sobre increments de valor dels terrenys
0,00
0,00
epidèmies
500,00
0,00
0,00 idem sobre inquilinats
0,00
0,00
sanament de terrenys
0,00
0,00
0,00 idem sobre companyies anònimes i comandatàries pe
0,00
0,00
inspecció sanitària de locals
0,00
0,00
0,00 idem sobre circulació rodada de luxe
48.000,00
59.767,29
higiene pecuària
0,00
0,00
0,00 idem sobre les pompes fúnebres
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
573.464,85
513.415,41
466.802,41 per concessions especials
0,00
0,00
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
repartiment general
1.231.000,00
1.048.594,17
auxili mèdic farmacèutic
311.655,35
340.882,39
307.585,17 TOTAL CAPÍTOL
hospitals municiplas
0,00
0,00
0,00 CAP. 11.MULTES
20.000,00
19.082,00
institucions benèfiques municipals
4.953,76
4.453,76
3.150,00 Únic
20.000,00
19.082,00
socors i conclusió de pobres transeünts i emigrat
1.000,00
972,00
972,00 TOTAL CAPÍTOL
calamitats públiques
0,00
0,00
0,00 CAP. 12. MANCOMUNITATS
0,00
TOTAL CAPÍTOL
317.609,11
346.308,15
311.707,17 Únic
0,00
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
TOTAL CAPÍTOL
Juntes locals
4.000,00
3.325,00
0,00 CAP. 13 ENTITATS MENORS
0,00
foment de cases barates
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
assegurances socials
30.000,00
29.568,68
23.380,06 TOTAL CAPÍTOL
Retir obrers
25.000,00
28.384,33
28.384,33 CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
0,00
institucions d'estalvi, de crèdit popular o agrícola
0,00
0,00
0,00 Únic
0,00
colonització interior
0,00
0,00
0,00 TOTAL CAPÍTOL
atencions diverses
175.000,00
197.178,78
197.178,78 CAP.15 RESULTES
0(130348,87)
130.348,87
TOTAL CAPÍTOL
234.000,00
258.456,79
248.943,17 existències a final exercici anterior
0(1704776,66)
1.387.181,13
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
crèdits prendents de cobrament d'exercicis tancats
0(1835125,53)
1.517.530,00
prestació al Estat de serveis de institució primària
357.470,00
357.324,39
263.538,89 TOTAL CAPÍTOL
escoles municipals de institució primària
127.109,84
132.567,73
108.909,23 TOTAL GENERAL INGRESSOS
institucions escolars
23.000,00
28.069,10
20.980,00
ensenyament especial
31.401,15
30.025,84
29.758,34
escoles i tallers professionals
10.000,00
10.000,00
10.000,00
institucions culturals
13.000,00
9.000,00
6.558,00
idem de ciutadania
0,00
0,00
0,00
conservació de monuments històrics
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
561.980,99
566.987,06
439.744,46
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
edificacions
180.000,00
131.963,49
66.571,70
expropiacions per obertura i eixample de via públi
30.000,00
30.000,00
0,00
vies públiques
947.675,05
1.069.804,65
539.775,48
vies fèrries
0,00
0,00
0,00
línies telefòniques
0,00
0,00
0,00
parcs i jardins
133.812,80
162.266,10
141.834,32
TOTAL CAPÍTOL
1.291.487,85
1.394.034,24
748.181,50
CAP 12 MONTES
personal
0,00
0,00
conservació i foment
0,00
0,00
delimitació i fitació
2.500,00
0,00
aprofitament comunal
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
2.500,00
0,00
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
pòsits
0,00
0,00
0,00
granjes agrícoles i industrials
0,00
0,00
0,00
fires, exposicions, concursos, funcions i celebraci
112.000,00
119.537,29
108.736,44
parades d'animals reproductors
0,00
0,00
0,00
auxili pel foment de la produccció i treball
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPÍTOL
112.000,00
119.537,29
108.736,44
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
serveis municipalitzats
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
CAP.15 MANCOMUNITATS
Únic
5.000,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL CAPÍTOL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
CAP.16 ENTITATS MENORS
Únic
0,00
TOTAL CAPÍTOL
0,00
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
Únic
31.300,00
31.300,00
17.000,00
TOTAL CAPÍTOL
31.300,00
31.300,00
17.000,00
CAP. 18 IMPREVISTOS
Únic
9.520,32
9.520,32
1.077,00
TOTAL CAPÍTOL
9.520,32
9.520,32
1.077,00
CAP.19 RESULTES
Únic. Obligacions de pressupostos tancats
0,00
1.678.921,48
1.286.665,36
TOTAL CAPÍTOL
0,00
1.678.921,48
1.286.665,36
TOTAL GENERAL DESPESES
8.214.631,96
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5.2. PRESSUPOST DEL MUNICIPI DE LLEIDA I LA SEVA EXECUCIÓ (1940-1950):
INGRESSOS I DESPESES.

5.2.1. INGRESSOS (EN PERCENTATGE)

INGRESOS
CAP. 1 RENTES
CAP.2 APROFITAMENT DE BÉNS COMUN
CAP. 3 SUBVENCIONS
CAP.4 SERVEIS MUNICIPALITZATS
CAP. 5 EVENTUALS I EXTRAORDINARIS
CAP. 6 ARBITRIS AMB FINS NO FISCALS
CAP.7 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAP.8 DRETS I TAXES
CAP. 9 QUOTES, RECÀRRECS I PARTICI
CAP.10 IMPOSICIÓ MUNICIPAL
CAP. 11.MULTES
CAP. 12. MANCOMUNITATS
CAP. 13 ENTITATS MENORS
CAP. 14 AGRUPACIÓ FORÇOSA MUNICIPI
CAP.15 RESULTES
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1940 1941 1942 1943
0,79% 0,14% 0,82% 0,25%
1,10% 0,18% 3,83% 0,81%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14,54% 0,68% 1,40% 1,45%
0,02% 0,06% 1,42% 0,70%
0,00% 0,00% 1,47% 0,00%
30,89% 38,82% 49,44% 47,77%
9,93% 14,31% 16,74% 11,92%
21,27% 22,255 23,90% 19,49%
1,04% 1,40% 0,94% 0,64%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,275 22,08% 0,00% 16,93%

1944 1945 1946
0,37% 0,48% 0,46%
0,58% 8,94% 0,38%
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
2,185 1,90% 0,80%
1,52% 0,88% 4,55%
0,00% 0,00% 0,00%
48,23% 44,49% 33,95%
10,51% 8,65% 29,79%
18,27% 16,51% 14,35%
0,76% 0,51% 0,30%
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
17,56% 17,59% 15,37%

1947
0,42%
0,32%
0,00%
0,00%
0,36%
0,61%
0,23%
29,18%
29,38%
11,26%
0,29%
0,00%
0,00%
0,00%
27,91%

1948
0,37%
0,08%
0,00%
0,00%
0,79%
0,54%
1,75%
35,31%
31,34%
11,43%
0,23%
0,00%
0,00%
0,00%
18,12%

1949
0,43%
2,70%
0,00%
0,00%
0,48%
0,44%
0,91%
38,23%
26,33%
12,33%
0,20%
0,00%
0,00%
0,00%
17,90%

1950
0,42%
0,31%
0,00%
0,00%
0,70%
0,44%
0,25%
39,80%
27,07%
12,56%
0,22%
0,00%
0,00%
0,00%
18,18%

5.2.2. DESPESES (EN PERCENTATGE)

DESPESES
CAP.1 OBLIGACIONS GENERALS
CAP.2 REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
CAP. 3 VIGILÀNCIA I SEGURETAT
CAP. 4 POLICIA URBANA I RURAL
CAP. 5 RECAPTACIÓ
CAP. 6 PERSONAL I MATERIAL OFICINES
CAP. 7 SALUBRITAT I HIGIENE
CAP.8 BENEFICIÈNCIA
CAP. 9 ASSISTÈNCIA SOCIAL
CAP. 10 INSTITUCIONS PÚBLIQUES
CAP. 11 OBRES PÚBLIQUES
CAP 12 MONTES
CAP. 13 FOMENT DELS INTERESSOS COMUNALS
CAP.14 SERVEIS MUNICIPALITZATS
CAP.15 MANCOMUNITATS
CAP.16 ENTITATS MENORS
CAP.17 AGRUPACIÓ FORÇOSA DEL MUNICIPI
CAP. 18 IMPREVISTOS
CAP.19 RESULTES
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1940
25,77%
0,34%
6,25%
11,11%
0,63%
11,20%
11,25%
6,84%
5,72%
4,32%
15,27%
0,00%
0,43%
0,00%
0,14%
0,00%
0,30%
0,42%
0,00%

1941
15,74%
0,47%
8,66%
13,88%
1,05%
13,74%
7,19%
6,24%
1,08%
4,58%
12,58%
0,00%
0,92%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,81%
12,87%

1942
13,02%
1,38%
8,31%
13,99%
1,08%
13,57%
7,77%
5,75%
1,20%
3,89%
15,14%
0,00%
3,78%
0,00%
0,14%
0,00%
0,00%
0,09%
10,86%

1943
11,24%
1,18%
8,31%
15,07%
1,24%
13,50%
8,66%
6,28%
1,35%
4,80%
16,25%
0,00%
2,66%
0,00%
0,12%
0,00%
0,00%
1,58%
7,74%

1944
11,31%
1,14%
9,12%
15,72%
1,12%
14,11%
9,54%
5,43%
1,52%
3,96%
16,02%
0,00%
3,58%
0,00%
0,11%
0,00%
0,24%
0,04%
6,99%

1945
17,26%
1,35
8,05
14,329
1,066
16,85
8,18
5,166
1,42
3,54
14,48
0
1,126
0
0,0997
0
0
0,268
6,783

1946
23,44%
1,07%
7,87%
14,47%
1,42%
11,98%
7,77%
4,57%
1,48%
3,78%
12,87%
0,00%
6,27%
0,00%
0,08%
0,00%
0,38%
0,03%
2,49%

1947
15,03%
1,47%
6,79%
11,80%
1,38%
10,76%
6,68%
3,59%
1,91%
3,84%
23,99%
0,00%
0,82%
0,00%
0,06%
0,00%
0,26%
0,53%
11,06%

1948
24,14%
0,85%
6,97%
12,34%
0,99%
12,65%
5,93%
3,57%
2,39%
3,83%
15,96%
0,00%
1,47%
0,00%
0,06%
0,00%
0,18%
0,09%
8,54%

1949
17,77%
0,92%
9,43%
13,04%
1,29%
13,02%
6,70%
3,91%
2,93%
5,34%
18,15%
0,00%
1,16%
0,00%
0,06%
0,00%
0,19%
0,13%
5,91%

1950
24,25%
0,92%
6,83%
10,68%
0,94%
12,52%
5,63%
3,76%
3,00%
5,30%
9,02%
0,00%
1,31%
0,00%
0,06%
0,00%
0,20%
0,01%
15,52%

5.3. PRESSUPOSTOS DEL MUNICIPI DE LLEIDA I LA SEVA EXECUCIÓ(1940-1950):
REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INGRESSOS I DESPESES.
5.3.1. REPRESENTACIÓ GRÀFICA DELS INGRESSOS
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5.3.2. REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES DESPESES
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6. PRESSUPOSTOS DEL MUNICIPI DE LLEIDA I LA SEVA EXECUCIÓ (1940-1950):
ANÀLISI.
6.1. ANÀLISI DE LES DESPESES
Abans d'endinsar-nos en l'anàlisi de les despeses, cal recordar l'existència d'una
llacuna en la informació disponible: per l'any 1940 només disposem de les dades del
pressupost o, altrament dit, no es conserven els llibres auxiliars on havia de constar la
seva execució. Tot i la manca de dades sobre l'execució, el pressupost conservat de
l'any 1940 permet observar certa homogeneïtat amb les dades dels altres anys ja que el
volum econòmic dels capítols més – i també dels menys- significatius és semblant al
dels altres anys. Per tant, aquesta manca de dades no entorpeix la visió del conjunt de
les dades disponibles.
En termes generals i pel conjunt dels anys estudiats, els capítols més destacats
econòmicament van ésser les «obligacions generals», «policia urbana», «personal i
material d'oficines» i, «obres públiques». En canvi, els que menys destacats van ésser
«mancomunitats» i «imprevistos». Però, hi va haver capítols que ni tan sols es van
pressupostar: «monts», «serveis municipalitzats» i «entitats menors».

Així, les «obligacions generals» van ésser més elevades en els anys 1940, 1941,
1945, 1946, 1948 i 1950 i, en especial, l'any 1948 van representar

2.036.885,15

pessetes. En canvi, en els anys 1942, 1943, 1944, 1947 i 1949 el capítol més elevat fou
«obres públiques», i, en especial, l'any 1947 amb 1.854.051,77 pessetes. La mitjana
dels quatre capítols més significatius suposava un 59'91%, implicant que es dedicava
més de la meitat del pressupost en aquests capítols i, es demostra que eren els capítols
més importants i de forma constant. Els capítols que fan referència a les obligacions de
l'Ajuntament, és a dir, els capítols de «vigilància i seguretat», «salubritat i higiene»,
«beneficència», «assistència social» i «institucions públiques» representaven una
mitjana del 27,11%. En canvi, la resta de capítols no arribava al 5% del pressupost. No
obstant, i seguint l'execució d'aquests, si se li suma el capítol de «resultes»,
representaven una mitjana del 12,93% del pressupost, és a dir, l'últim capítol -inexistent
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en l'aprovació del pressupost- representava 8% del pressupost. En conjunt de tots els
anys i de tots els capítols, 1948 és el any en què s'executaren més diners, amb un total
de 8.436.853,57 pessetes i estaven pressupostades 7.698.497,56 pessetes; és a dir,
s'executà més del que s'havia pressupostat. No obstant, tal com està senyalat als
pressupostos, es fan diferents habilitacions de crèdit en què en alguns articles es resta
crèdit mentre que en altres se n'augmenta. Els quatre capítols més significatius
representen un 65,09%, és a dir, més de la meitat del pressupost de 19 capítols. I, en
contrapartida, el pressupost menys elevat és el 1941 amb un pressupost de
2.859.219,12 pessetes, de les quals s'executà un total de 2.561.501 pessetes.
Centrant la interpretació en l'any 1948 i, en els capítols més destacats, cal detallar a
continuació com s'executaren i ho farem per l'ordre d'aparició en el pressupost. Com he
dit abans,

el Capítol I d'«Obligacions Generals» suposa una execució de

2.036.885,15 pessetes; és a dir, una despesa del 24'14% del pressupost. No obstant, no
és la més elevada, sinó que ho va ser la de 1950 amb una despesa del 24,25% del
pressupost d'aquell any. Aquestes despeses es van pressupostar de la següent manera:
•

Pensions: 156.166,9pts, amb una habilitació de crèdit de 6.236,07pts quedant un
total de 149.930,8pts. Aquest article, tal com el nom indica, són pensions
destinades a persones jubilades.

D'acord al llibre auxiliar de despeses, s'executa en concret 149.930,83pts en pensions
fent pagaments cada final de mes a diferents persones que tinguessin establerta una
pensió, com per exemple, el 31 de gener de 1948 es realitza un pagament de
2.074,95pts a Josefa Estrivà i, el mateix dia, un pagament de 7.041,46pts al «personal
pensionista jubilados»; el 27 de desembre es realitza un pagament en el mateix
concepte i la mateixa quantia.
En comparació amb d'altres anys, aquest article té un creixement gradual i, és constant.
En el 1950 es pressuposta 180.552,34pts en concepte de pensions, com per exemple, a
«Antonia Garsavall, huérfana de Guardia Municipal»; de «Dolores Escuer, viuda
Cuartelero Sr. Pons», o pensió de «Ramona Calderó, viuda del portero Sr. Lletjós», etc,
en el 1946 també es pressuposta un total de 108.760,25 pessetes, executades finalment
98.891,37 pessetes,en suma de les diferents pensions atorgades. Aquest concepte no
varia en els anys respecte l'objecte, però sí en la quantia.
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•

Operacions de crèdit municipal: es pressuposta 996.131,92pessetes, que en
l'operació d'habilitació de crèdit se'n resta, quedant 566.131,92pts, de les quals
s'executa 536.244,13pts. Aquest article és un dels més elevats del capítol. Durant
el transcurs dels anys, s'articula com un dels més elevats, mentre que el
contingut d'aquest és variant; hi ha conceptes que es mantenen com el pagament
al «Banco de Crédito Local de España» o, dels anys 1940 a 1943 a la «Caixa
Comunal de Barcelona». Un exemple d'aquest article és de 194011:

CONCEPTOS

PESETAS

A la Caja de Crédito Comunal de Barcelona, por los intereses y 60.598'51
amortizaciones del préstamo de un millón de pesetas según
escritura otorgada en 29 de mayo de 1917
Para

atender

el

servicio

de

los

intereses

y

comisión 232.236'50

correspondientes al empréstito de la ciudad de Lérida de 1929,
hecho para la realización de obras extraordinarias
Para atender el servicio de amortización de 103 títulos del citado 56.000
empréstito, comisión a los Bancos encargados de su reembolso y
utilidades para la Hacienda Pública
Para pago al Banco de Crédito Local de España de los intereses 30.000
de la cuenta de Tesorera según convenio de 8 octubre de 1938
Al mismo Banco para reintegro de la cantidad estipulada según el 50.000
mismo convenio
Total

•

428.835,01

Crèdits reconeguts: es van pressupostar 441.890,2pessetes, en què en l'operació
d'habilitació de crèdit se'n van restar deixant, doncs, 196.159,86 pessetes, de les
quals es van executar 196.139,86 pessetes.

Aquest article respon a diferents crèdits que van variant amb els anys. És l'article que
més canvia en el transcurs del anys tant en quantia com en contingut. Està descrit en el
pressupost com «Para satisfacer los créditos reconocidos que se detallan en el anexo
11 AML, fons municipal, referència 5210, pressupost 1940.
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nº1, unido a éste Presupuesto, más los que se reconozcan hasta fin del corriente año y
en el próximo ejercicio de suministros y gastos efectuados en el actual y anteriores».
Depenent dels anys, poden ser molts crèdits executats o no; per exemple, el 1943 sols
existia un crèdit a nom de José Maria Solé, mestre municipal que va ser de Butsenit, en
concepte de casa-habitació corresponent al 4rt trimestre de 1941, segons acord de 11
novembre de 1942, amb un total de 250pts. Com a exemple de crèdits reconeguts, en
les Actes del Ple12 de data de 28 juny de 1945, en el «Palacio de la Pahería» s'aprovava
el següent:

•

Litigis: pressupostades 5.000pts de les quals es va fer un augment de 9.768,6
pessetes, executades el total de 14.768,6pts. Aquest article es descrit per satisfer
les despeses de litigis i els de representació del Excel·lentíssim Ajuntament de
Madrid; i, d'acord al llibre auxiliar de despeses es fan pagaments de diferents
quantitats a noms particulars, deduint que són despeses de advocats o
representants.

•

Contingents: pressupostades i executades exactament 33.526,43pts. Es descriu
en els pressupostos en funció de l'objecte de la despesa, per exemple, el 1940 i

12 Fotografia: AML, Actes del Ple Lleida (http://actesdelple.paeria.es/actes/cgi-bin/Pandora.exe)

43

1943 coincideix pressupostat per a la realització de pagaments a la Diputació
Provincial per l'aportació d'una quota per a l'agrupació forçosa. Mentre que el
1948 i 1950 l'objecte d'aquest article és per a la Subvenció anual al Patronat
Nacional Antituberculós, on en el llibre auxiliar de despeses hi consten
pagaments periòdics a la Mancomunitat Sanitària Provincial. Un fet a detallar és
que els anys 1942, 1944 i 1946 aquest article no està pressupostat i, els anys
1943 i 1945, tot i pressupostar-se, no s'executa finalment.
•

Contribucions i impostos: pressupostades 26.007,24pts, de les quals s'executen
19.729,91pts. Aquests article es manté constant i, té un creixement en
consonància amb el creixement dels pressupostos. Aquests pagaments es
realitzen de manera periòdica al recaptador de la Hisenda pública. Uns exemple
d'aquest article són de 1940 i 1950, en què es noten els canvis de les
Ordenances respecte les contribucions:

CONCEPTOS (1940)

PESETAS

Para pago al Estado de la contribución territorial de las propiedades 14.000
inmueble de S.E.
Para pago a la Hacienda Pública de las utilidades del préstamo de un 5.266'53
millón de pesetas concertado con la Caja de Crédito Comunal de
Barcelona
Para pago a la misma de la contribución de 20% sobre la 1.400
contribución de bienes de propios
Para pago a la misma de la contribución del 10% sobre pesas y 3.161'25
medidas
Total

27.641'88

CONCEPTOS (1950)

PESETAS

Para pago de la Contribución Territorial sobre las propiedades 9.000
inmuebles de ésta Corporación, más las cuotas de las Cámaras
Oficiales y de Plagas del Campo
para pago a la Hacienda Pública del impuesto de Derechos Reales 5.600
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por el suministro de aguas a particulares para sus usos industriales y
a reintegrar de los mismos.
para pago a la misma de la Contribución sobre los bienes de 5.250
personas jurídicas.
Total
•

19.850

Anuncis i subscripcions: es va pressupostar 5.000pessetes de les quals es van
executar 4.259,35 pessetes. La seva descripció diu: «para el pago de las
suscripciones autorizadas y necesarias de obras de administración y consulta,
así como de anuncios de diarios oficiales, de la localidad y otros». En el municipi
de Lleida es realitzen pagaments al diari «La Mañana», a la «Editorial Aranzadi»,
al «Instituto Editorial Reus» i, al «Boletín Oficial Gazeta». Aquest article sempre
està pressupostat i no conté diferències al llarg dels anys.

•

Indemnitzacions: pressupostades 1.000pessetes de les quals no s'executa cap.
El que té en comú amb la resta d'anys és que sempre es pressuposta, no
obstant, són pocs els anys en què s'executa. L'objectiu d'aquest capítol era: «el
pago de las indemnizaciones que puedan ocurrir durante el ejercicio por cobros
indebidos, retenciones y otros conceptos».

•

Compromisos varis: pressupostat en 567.038,70pessetes, però es realitza una
habilitació

de

crèdit

quedant

a

1.113.215,24pessetes.

S'executen

1.078.790,39pessetes. És l'article més elevat de tots i, en comparació amb
d'altres anys, és el més variable, tant en el concepte com en la quantia. Alguns
elements coincideixen en els anys, com la «Jefatura Provincial F.E.T. y J.O.N.S»,
o pagaments

a la Hisenda pública, d'altres varien. En el llibre auxiliar de

despeses de 1948 hi consten pagaments en concepte de: «Secretariado Caridad
Santa Maria», «Congregación Nuestra Señora Apóstoles», «Acción Católica
Femenina» o, «Comisión Centenario Balmes».
•

Càrregues per servei de l'Estat: es pressuposta 11.500pessetes de les quals
s'executen 3.475,65pessetes.Aquest article no varia en l'objecte i es manté
constant en la quantia; fa referència a les despeses derivades de l'Exèrcit, el
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servei de quintes, el Patró d'habitants i, despeses per eleccions.
El següent capítol, dels quatre més elevats, és el Capítol IV: «Policia Urbana»; es va
pressupostar un total de 903.764,81 pessetes, de les quals es van executar 1.041.848,6
pessetes (van realitzar una habilitació de crèdit de 175.336,05 pessetes de més).
Consta de 7 articles, dels quals, globalment, sols se n'articulava quatre que són els
següents:
•

Enllumenat, serveis elèctrics i mecànics: es va pressupostar concretament l'any
1948, amb 345.000 pessetes, comptant després amb una habilitació de crèdit
quedant amb 559.330,35 pessetes; de les quals se van executar 526.575,74
pessetes. Pel municipi de Lleida, aquest article suposa el pagament

de

despeses relacionades amb el pagament de fluït elèctric, bombetes i altres
materials destinats al enllumenat públic i, el pagament de l'impost del 10% de
benefici de l'Estat. Aquest articles fins al any 1946 sempre es pressupostava en la
mateixa quantia de 130.000, però a partir de 1946 aquesta quantia va augmentar:
el 1946 a 160.000 pessets, el 1947 a 315.000 pessetes, el 1949 a 459.000
pessetes, i 1950 a 370.000 pessets. Les despeses reflectides al llibre auxiliar de
despeses eren pagaments mensuals en conceptes de: «Mayordomo municipal»
en quantia de 10.398,25 pessetes; «Riegos y Fuerza del Ebro S.A.», empresa
encarregada

del

subministrament

elèctric,

es

realitzava

pagaments

de

14.172,87pessetes; el sou del encarregat del taller; pagaments a altres
companyies elèctriques i mecàniques o, compres necessàries com pagaments de
quanties de 138pessetes a «Ramon Soler S.A.».
•

Mercats i llocs públics: pressupostat l'any 1948 amb 60.977,04 pessetes, de les
quals s'executen 60.621,95 pessetes. Aquest article suposava unes despeses
mensuals pel municipi de Lleida del personal dels mercats, com l'encarregat del
Mercat Central de Peixos, dels «mozos del mercado», la dona encarregada de la
neteja del Mercat de Sant Lluís, el «plus de carestía de la vida del personal», els
quinquennis que pertocaven i del material que fos necessari per al mercat. Els
mercats que hi havia a Lleida eren els de Sant Lluís, Santa Magdalena i Mercat
del Pla. En el llibre auxiliar de despeses hi consta pagaments mensuals al
personal de mercats de 4.953,49 pessetes i, «mozos» de mercat amb 4.633'91
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pessetes.
El creixement d'aquest article també és constant i progressiu. El 1948 experimenta una
petita pujada.
•

Escorxadors: es va pressupostar amb 493.712,77 pessetes de les quals es va
executar 452.835,91 pessetes. Aquest capítol sempre va ésser pressupostat més
o menys en aquesta quantitat. No va augmentat gradualment, sinó que sempre
va estat elevat rondant els 500.000, menys el 1946 que va ésser el més elevat de
tots els anys amb un pressupost de 628.064,57 pessetes de les quals es van
executar 631.446,66 pessetes. Pel municipi de Lleida, aquesta despesa feia
referència a diferents epígrafs:
1. Plantilla personal: on s'especifica els jornals del Director de l'escorxador, de
l'inspector veterinari (a més de les gratificacions que reben de 6.595 pessetes),
dels «Matarifes» i els seus aprenents, de la neteja, de l'administrador de
l'escorxador, del xofer repartidor, del porter, del conserge i, el plus de carestia, els
quinquennis i, una gratificació fixa aprovada per una llei datada de 17 de juliol de
1948.
2. Ronda de vigilància: hi consta els jornals del Gestor dels arbitris en relació a la
imposició municipal, del Cap inspector, el subcap, dos inspectors, cinc vigilants
de primera, 20 vigilants més i, el plus de carestia i els quinquennis pertinents.
3. Materials i despeses diverses: la manutenció de cavalleries, i per despeses
pròpies de l'escorxador i per materials que fessin falta.

•

Extinció d'animals danyosos: pressupostat amb 4.075pessetes se'n van executar
1.815pessetes. Era l'article més baix d'aquest capítol i, en ocasions no
s'executava com l'any 1945. O, es pressupostava amb una quantitat molt baixa,
com en el 1941, 1942 (que es va executar 75 pessetes), 1943 amb 275 pessetes
pressupostades. No és doncs, fins a 1946 que aquest article experimenta una
pujada considerable. Aquest article suposa despeses originades pel registre,
recollida i extinció de gossos abandonats. Així com el «premi» a caçadors en
l'activitat d'eliminació d'animals danyosos. Arran de la llei de caça menor s'eleva
el pressupost i, possiblement per les taxes de les Ordenances que s'augmenten
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les taxes del servei d'inscripció en el registre dels gossos a 25 pessetes el 1948.
Un altre dels capítols més significatius va ser Capítol VI: personal i material
d'oficines. Aquest capítol estava format per dos articles:
•

Oficines centrals: pressupostat en 607.860,99 pessetes de les quals es van
executar, amb un augment anterior, 716.769,58 pessetes. Feia referència a les
despeses de les oficines dependents de l'ajuntament; en concret, als sous dels
treballadors com el Secretari General, el Interventor, un Dipositari, Caps de
Negoci de 1a, oficials, auxiliars de mecanografia i d'arxius. I, els treballadors de
la oficina tècnica de foment, constant-hi el sou de l'arquitecte, els aparelladors, el
topògraf i delineants. També recull les despeses del personal eventual i les
gratificacions que reben els inspectors d'obra i d'aigua, així com els plus de vida.

•

Altres dependències: aquestes despeses feien referència al servei directe del
l'alcalde. Com el servei de majordoms, els vigilants del Castell Principal, les
dones de la neteja, els encarregats del telèfon i, l'encarregat de donar corda al
rellotge del Castell Principal.

Aquest capítol es mantenia dels més elevats durant el transcurs dels anys, i anava
creixent d'acord al creixement del pressupost. Era, doncs, un augment constant i, en
referència als conceptes pressupostats, no variava en el nombre de personal, si no en el
sou d'aquest que rebien augments i gratificacions.
El quart capítol dels més elevats fou el Capítol XI: Obres públiques. Globalment i en
termes absoluts, fou un dels capítols més elevats. Pel 1948 suposa un 15'95% de
despesa, mentre que pel la resta d'anys és entre 12% i 18%, menys per l'any 1950, el
més baix de tots, amb una despesa del 9,02%.
El 1948 es va pressupostar aquest capítol de la següent manera:
•

Edificacions: pressupostat amb 185.000 pessetes, però amb una habilitació de
crèdit quedant l'article amb un pressupost de 544.860,22 pessetes, de les quals
es van pressupostar 340.452,89 pessetes. Les despeses d'aquest article sempre
van ser de les més elevades, no obstant, no és fins a 1947 que supera les
200.000 pessetes. A partir d'aquest any es comença a portar a cap els
plantejaments d'urbanització de diferents punts de la ciutat, o construccions
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d'edificis com el teatre municipal, o cases protegides, de les quals després en
traurien el seu benefici.
•

Expropiacions per obertura i eixample de la via pública: en aquest capítol, com en
l'anterior, no s'especifica en què consistira exactament i, es descriu de manera
genèrica: «Expropiación de terrenos para la vía pública que se acuerden en el
ejercicio». Es va pressupostar amb 10.000 pessetes de les quals se'n van
augmentar fins a 110.000 pessetes, de les quals es van executar 103.577,8
pessetes. En el llibre auxiliar de despeses consta que van realitzar una
expropiació al Sr. Bargalló, el 31 de desembre, per la quantitat de 100.000
pessetes. El present article pateix unes pujades i baixades en el transcurs dels
anys; és el més variable de tots. I, consten anys en que es pressuposta, però no
s'executa.

Com també es discutien o s'aprovaven els projectes per a les

urbanitzacions de Rambla d'Aragó, de l'avinguda del Caudillo, carrer Blondel,
Boters, Múrcia i Codera, i urbanitzacions de la barriada militar. Però, en aquest
pressupost no hi consten aquestes despeses, sinó que, en el cas d'aquest article,
es feia referència als sous del personal i el material emprat, per exemple, el 1948
en el pressupost per a edificacions hi constava: «por cuantas obras de
ampliación, reparación, entretenimiento y construcción de ninchos se realicen en
el Cementerio; para la reparación, ampliación y ornamentación de edificios,
ascensor del de la Pahería y otros servicios anejos a los inmuebles municipales;
para los gastos de pintura y reparación de las escuelas de 1 a enseñanza».

•

Vies públiques13: pressupostat en 1.089.416,55 pessetes, però pateix una
reducció quedant a 573.644,74 pessetes, de les quals s'executen 472.156,63
pessetes. D'igual forma que l'article anterior, pateix pujades i baixades i, és l'any
1948 en què s'executa amb la quantia superior als altres anys. Aquest article era
el més elevat de la resta del capítol. Es fa referència al personal de plantilla, a les
despeses i materials i al plus de vida cara dels treballadors. Es descriuen les
despeses i els materials per a «la construcció de paviments en carrers i places;
adquisició de materials per a les obres municipals de l'administració i per la

13 Apèndix C.10: Fotografia relació detallada article despeses. AML. Fons Municipals, referència 5219, Pressupost
1948
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reparació de camins de l'hort.»
•

Parcs i jardins: pressupostat amb 1.133.362,7 pessetes, se'n van executar
430.856,38pessetes. En aquest article es fa referència al personal que treballa
per la conservació i el manteniment dels parcs i jardins i, al material per a la
realització d'aquesta tasca. Aquest article es manté constant i, augmenta
progressivament. L'objecte del qual no varia al transcurs dels anys a excepció del
plus de vida cara pels treballadors.

En referència als altres capítols, pel municipi de Lleida es pressupostaven i significaven
el següent:
- Capítol II «Representació Municipal»: format pels articles de l'ajuntament, de l'alcalde i
dels tinents d'alcalde i conseller de justícia; consta de les despeses que pot ocasionar
la representació del municipi. Cal destacar que el càrrec d'alcalde era gratuït, no
obstant, es destinaven diners en concepte de representació, concretament a la figura de
l'Alcalde de Lleida. Aquest capítol té variacions, per exemple, dels anys 1940 a 1941,
l'article de

l'ajuntament no es pressupostava. A partir de 1942 es comença a

pressupostar amb 12.000pessetes i es va augmentant cada any fins el 1950 amb
49.000pessetes, no obstant, el més elevat de tots és el any 1949 amb una despesa
prevista de 75.000pessetes. En les Actes del Ple de l'ajuntament de Lleida de 1948
s'aprova el següent14:

14 Fotografia: AML. Actes del Ple de Lleida (http://actesdelple.paeria.es/actes/cgi-bin/pandora.exe)
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Però, l'any en què s'executa en major despesa és el 1947 amb 95.294,53 pessetes. En
l'article «de l' Alcalde» sempre va estar pressupostat, els anys 1940 i1941 amb 12.000
pesstes i, la resta d'anys amb 18.000pessetes.
- Capítol III «Vigilància i seguretat»: és un capítol en creixement constant i progressiu.
Aquest capítol respon a unes obligacions atribuïdes a l'Ajuntament per llei. Feia
referència a les despeses als sous dels treballadors de guàrdia i els quinquennis
corresponents i, al material com vestuari del personal, adquisició d'armament,
municions, etc.
- Capítol V «Recaptació»15: també és un capítol lligat al creixement del pressupost.
Estava en sintonia amb les exaccions municipals i de l'aprofitament del patrimoni, és a
dir, estava lligat a l'increment dels ingressos i a la creació d'arbitris.
- Capítol VII «Salubritat i higiene» 16: un altre capítol que fa referència a les obligacions
de l'Ajuntament. És, també, un capítol amb un creixement progressiu. Cal destacar què
en la majoria dels anys, l'article «epidèmies» es pressuposta, però mai s'executa. No
obstant, s'ha de preveure aquest article ja que forma part de les obligacions. D'igual
15 ApèndixC. 1 i 2. Relació detallada articles despeses.
16 Apèndix C. 5 i 6
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forma passava en l'article de «higiene pecuària».
- Capítol VIII «Beneficència»17: com en el capítol anterior, la beneficència era d'obligat
compliment per l'Ajuntament. D'aquest capítol cal destacar que l'article «Hospitals
municipals» no sempre va estar pressupostat. I, «calamitats públiques» sols es
pressuposta per l'any 1946.
- Capítol IX «Assistència social»: un altre que formava part de les obligacions de
l'Ajuntament, es pressupostaven sempre els mateixos articles i, feien referència als
mateixos conceptes cadascun d'ells, a excepció d' «atencions diverses» que respon a
l'aprovació del Reglament de 20 octubre de 1938, al concepte de personal subsidi
familiar, però és a partir de 1947 que s'incrementa la despesa en què s'aproven el plus
de càrregues familiars.
- Capítol X «Institucions públiques» 18: últim capítol en referència a les obligacions
referides a ensenyament. És un capítol que es va mantenir elevat, essent el 1949 el que
més. D'aquest capítol cal destacar que en el 1948 els articles que apareixen en el llibre
de pressupost es van intercanviar. És a dir, l'article de «institucions culturals» responia a
un objecte en concret sobre beques de música, adquisició d'obres de pintura d'artistes
lleidatans i premis a mestres i alumnes. D'altra banda, l'article «institucions de
ciutadania» feia referència a les despeses de millora i conservació de l'arxiu municipal i
històric, i a les despeses de l'hemeroteca. Però, a continuació del pressupost, en les
relacions detallades del llibre de pressupost, els conceptes es troben a l'inrevés.
- Capítol XII «Foment dels interessos comunals»: cal destacar d'aquest capítol que sols
es pressupostava l'article referent a les fires, exposicions, concursos, funcions i
celebracions. Un pressupost sempre elevat i el més variant de tots amb unes pujades i
baixades significatives. Per exemple, l'any 1945 es van executar 56.449,99 pessetes (el
més baix de tots), però el 1946 es van executar 334.975,71 pessetes. L'any següent
pateix una baixada, amb 63.093,46 pessetes executades. A Lleida es realitzava la
«fiesta del ganado», la Festa Major, i es realitzava pagaments per les associacions de
joves catòlics, a la «joventut femenina» i, es va formar una comissió de fires i festes.
- Capítol XV «Mancomunitats»: aquest capítol és d'un únic article. Respon sempre al
17 Apèndix C 7 i 8.
18 ApèndixC. 9
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mateix objecte, però la quantia va patir una pujada el 1946 i després, el 1948 va tornar a
baixar. Es tracta d'unes despeses relacionades a la quota assignada per la
mancomunitat d'Ajuntaments per la construcció del camí de Lleida a Balaguer per
Torrelameu.

En definitiva, el creixement del pressupost és progressiu, a excepció de l'any 1949,
suposant un 12,75%, és a dir, una baixada molt poc significativa d'1% en termes
relatius; però suposa una diferència a l'any anterior de 601.593,63 pessetes executades.
A partir dels anys de 1947 a 1950 es centren els capítols més elevats que la resta;
comença a haver-hi unes despeses més grans. El motiu és que a partir de 1946 els
pressupostos en en funcionament la Llei de Bases de Règim Local de 1945 amb nous
arbitris adequats a la realitat social i, modifiquen les taxes ja existents elevant-les. El
municipi de Lleida destinava, doncs, diners en la restauració i construcció del municipi,
en el personal destinat per a la administració i, el personal a càrrec de l'Alcalde, així com
en respondre per crèdits anteriorment assignats o, en interessos per a Hisenda pública
(com s'especifica en el primer capítol). Malgrat aquests quatre capítols siguin els més
elevats, es destinava una gran despesa en ensenyament, salubritat i higiene i vigilància i
seguretat.

6.2.ANÀLISI DELS INGRESSOS.
Abans d'endinsar-nos en l'anàlisi dels ingressos i respecte a la quantitat de la
informació. Cal advertir que ens manquen les dades de l'execució dels pressupostos
dels anys 1940 i 1942.
L'evolució dels ingressos és similar a les despeses i és natural que així sigui atès el
lligam que hi ha entre ambdós. Així doncs, l'any 1948 és, també, el més elevat amb un
ingrès final de 8.661.345 pessetes.
Els capítols més significatius en global són: capítol VIII «Drets i taxes», capítol IX
«Quotes, recàrrecs i participacions de tributs nacionals» i capítol X «Imposició
municipal». La suma d'aquest tres capítols de l'any 1948 és un 78,08%, és a dir, es
supera la meitat del pressupost en tan sols tres capítols. A diferència del què passava
53

amb les despeses, en els ingressos els capítols menys significatius, en els ingressos no
coincideixen tots els anys. Per exemple, sense tenir en compte que de quinze capítols
que consta el pressupost, sis d'ells no es contemplen en el municipi de Lleida, els
capítols menys elevats van ésser el capítol I «Rentes 19» i capítol XI «Multes»; però els
anys 1940 i 1941 ho va ser el capítol VI «Arbitris no fiscals» amb un 0,02% i 0,06%,
respectivament.
Concentrant, doncs, la interpretació dels ingressos en l'any 1948 i seguint el seu ordre
d'aparició en el pressupost, els capítols més significatius pel municipi de Lleida van
ésser:
- Capítol VIII «Drets i taxes: pressupostat en 3.149.097,6 pessetes i, es va aconseguir
un ingrès de 3.058.878,69 pessetes. Format per dos articles complexos, es relacionen
les diferents Ordenances en relació a les taxes pels serveis prestats pel municipi i, per
l'aprofitament de béns municipals en benefici particular. Recordar que arran de
l'aprovació de la Llei de Bases de Règim Local de 1945, es suprimeixen alguns arbitris i
se'n creen de nous. Així, doncs, aquest drets i taxes deriven de:
•

Per prestació de serveis. D'aquest article se'n desprenen les següents
ordenances:
- Núm. 1 Peses i mesures (1940- 1945)
- Núm. 3. Llocs públics i quioscs en el mercat del Pla, Sant lluís i Magdalena.
- Núm. 7. Venda de plaques per a vehicles.
- Núm. 9. Clavegueram
- Núm. 12. Serveis de Cementiris
- Núm. 13. Serveis de matrícula de gossos
- Núm. 14. Serveis desinfecció
- Núm. 15. Serveis de laboratori municipal
- Núm 16. Trasllat de mobles
- Núm. 19. Drets de matrícula, examen i expedició de Títols de la Escola

19 Apèndix C. 12 i 13
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Municipal de música.
- Núm. 20. Venda de Timbre municipal.
- Núm. 21. Serveis d'aigua potable.
- Núm 22. Llicències per construcció.
- Núm 23. Instal·lacions municipals.
- Núm. 25. Drets d'apertura d'establiments.
- Núm. 26. Serveis d'extinció de incendis.
- Núm. 28. Recollida a domicili de brossa.
- Núm. 29. Inspecció i reconeixement sanitari de carns, peixos i llet.
- Núm. 30 Arbitris de l'escorxador.
- Núm. 45. De la guarderia rural.
•

Per aprofitament especials: deriven d'aquest article les Ordenenaces següents:
-Núm. 2. Llicències per industries de carrer i ventes ambulants.
- Núm. 3. Quioscs a la via pública.
-Núm. 4. Casetes i llocs en les fires.
-Núm. 5. Ocupació de cadires en les passeigs.
-Núm. 6. Vigilància de vehicles en l'avinguda de José Antonio.
-Núm. 7. Rodatge de vehicles de tracció animal.
-Núm. 8. Tribunes i miradors.
-Núm. 17. Drets de trànsit per Soto del Pont i altres propietats municipals.
-Núm. 18. Depòsit de gasolina a la via pública.
-Núm. 22. Ocupació a la via pública de valles, puntals, enruna, etc.
-Núm. 24. Participació dels ingressos de les empreses que afecten a la
Generalitat.
-Núm. 47. Ocupació de les voreres per propietaris d'establiments.
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-Núm. 53. Anuncis, cartells, escaparates, vitrines, marquesines i toldos.
L'any 1946 es van modificar les Ordenances i, es van proposar augments de les
taxes20 d'alguns arbitris. L'any següent també es proposava un augment, com per
exemple, l'arbitri núm. 3 de llocs públics, pujant la taxa dels quioscs de la carn de
40pessetes a 45 pessetes; els quioscs de venda de verdures i fruita, de 8pts a 10pts,
etc. al Mercat de Magdalena el preu per als quioscs era més elevat, on el quioscs de les
carns costava 80pts. El més costós dels quioscs era el de bunyols que el 1946 costava
1.500pts, mentre que el 1948 costava 2.000pts. Una altra pujada de taxa significativa
era en relació a l'Ordenança núm. 26 d'extinció d'incendis passant del 5% establert el
1946 a ser el 50% l'any següent.
Malgrat les pujades patides, el 1947 es va pressupostar en previsió d'adquirir un
ingrès més elevat, però no és fins a 1948 que aquests augments es reflexa en la
comptabilitat.
A continuació, es detalla el Capítol 9 «Quotes, recàrrecs i participacions de
tributs nacionals», format per dos articles, fa referència als impostos cedits per l'Estat.
Es va pressupostar de la següent manera:
•

Impost cedit per l'Estat. Pressupostat amb 1.960.000 pessetes i, es va
aconseguir un ingrés de 1.852.621,27 pessetes. En aquest article es fa
referència als impostos que han estat cedits, els quals s'estableixen en les
Ordenances fiscals. Aquests són en referència a les particions de la contribució
de cèl·lula personal; sobre l'impost de carruatges de luxe; sobre el 20% de les
quotes de Tresoreria de Contribució Territorial, i riquesa urbana (suprimida el
1946).

•

Participació i recàrrec en les contribucions i impostos de l'Estat: es pressuposta
amb 869.000pts de les quals s'ingressen 862.208,02pts. Fan referència a les
Ordenances núm. 43, del recàrrec municipal del 32% de contribució industrial i
de comerç; núm. 40 del recàrrec de contribució d'utilitats de la riquesa mobiliària;
i, núm. 39 sobre el recàrrec municipal del 30% sobre el impost de l'Estat que
grava el consum de gas i electricitat.

20 Apèndix A.2. Proposta augment taxes.
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I, el tercer capítol més significatiu és el Capítol X «Imposició municipal». Es
detallen diferents arbitris regulats en les Ordenances. Cal remarcar en aquest capítol
que el model de pressupost donat en el Reglament d'Hisendes de 1924, contenia uns
arbitris específics que després va ser suprimits per la LBRL, així i tot, aquests no
s'eliminen en la redacció dels pressupostos següents, però no se'ls omple.
Està format, doncs, per un total de nou articles, dels qual, a partir de 1946, s'articulen
quatre, que eren:
- Arbitris destinats al consum.
- Arbitris sobre solars sense edificar.
- Arbitris sobre increment de valor dels terrenys.
-Arbitris sobre les pompes fúnebres.
Aquest arbitris pateixen unes pujades i baixades en el transcurs dels anys,
majoritàriament per la previsió que es feia de l'obtenció en els ingressos, però en alguns
casos, ingrés era zero. Per exemple, l'article amb més variacions fou l'arbitri de solars
sense edificar, en què es podria preveure un ingrès de 1.600.000pts i, finalment, no
obtenir-ne cap. O bé, en el cas de 1947, es va fer una previsió de 160.000pts, de les
quals es va obtenir un total de 63.320,21pts i, el 1948 es manté el pressupost a
160.000pts obtenint-ne zero. L'article sobre pompes fúnebres és el cas contrari, fins el
1946 s'articula amb 33.000pts, però es supera l'ingrés amb 40.910,77pts i, a partir de
1947 es pressuposta en 43.000pts, sempre supera finalment aquesta xifra.
La resta de capítols d'ingressos que es pressuposten en el municipi de Lleida són:
- Capítol I «Rentes»: un conjunt de cinc articles dels quals se'n pressupostava tres d'ells
i els següents: «edificis i solars», «valors» i «altres rentes». El primer article, feia
referència a l'obtenció dels beneficis d'arrendaments de béns immobles propietat del
municipi, lloguer del Teatre i Cafè Xalet dels Camps Elisis, drets de cultius, arrendament
de maquinària, etc. El segons article, tal com indica el nom, feia referència als beneficis
obtinguts per interessos de «làminas de serie A, B i C»; i el tercer article es referia a
beneficis obtinguts per interessos en la inscripció de la Pía Almoina.
En general, aquest capítol patia pujades i baixades al transcurs dels anys, els
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ingressos que es prevenien, per exemple, el 1948 van ser inferiors; en l'article de valors,
molts anys no s'obtenia cap ingrés com en 1947 i el 1948 ja no es va pressupostar.
- Capítol II «Aprofitament de béns comunals»: es pressupostaven els tres articles que el
composaven, però majoritàriament s'obtenia un ingrés inferior a l'esperat. Feia
referència a la venda de llenya, llavors o, a la venda de terrenys sobrants de la via
pública que, anteriorment, s'haurien expropiat.
- Capítol V «Eventuals i extraordinaris»: cinc articles dels quals es pressupostava quatre
anteriorment a 1946 i, tres des de l'aprovació de la LBRL. L'article de llegats, donatius i
envies es va deixar de pressupostar arran de la Base 65, en què s'establia que no es
podien consignar ingressos els llegats, donatius o subvencions que no estiguessin
prèviament liquidats, per consegüent, es va deixar de pressupostar. L'article de
«reintegrament de pagaments indeguts» es preveia un ingrés cada cop més elevat, però
en la majoria de casos, l'obtingut no arribava a la meitat. Els «ingressos no previstos», al
contrari, sempre superava el ingrés previst. I, el «extraordinaris» no sempre van estar
pressupostats, i no és fins a l'any 1946 que es pressuposta amb 22.000pts de les que es
van obtenir 22.279,21pts.
- Capítol VI «Arbitris amb fins no fiscals» 21 d'article únic, fa referència a arbitris
relacionats amb: canelons i desaigües, patis sense tancar, pisos sense vàter, cases
sense llum a l'escala, etc. Era un article pressupostat cada cop més elevat, però, com
en altres capítols, s'obtenia un ingrés inferior.
- Capítol VII «Contribucions especials»22; aquest capítol no sempre estava pressupostat,
o no s'obtenia cap benefici. Comença a generar beneficis a partir de 1947. Era un únic
article que feia referència als beneficis per obres o instal·lacions de l'Ajuntament.
- Capítol XI «Multes». Feia referència a les multes imposades per la Guàrdia urbana o,
per les infraccions de les Ordenances. Com quasi tots els ingressos anteriors, és un
capítol que, o bé, es pressupostava més del que s'obtenia, o bé, era a la inversa.
- Capítol XIV «Agrupació forçosa del municipi»23, sols contemplat els anys 1940 i 1941,
responia als ingressos que s'havien de percebre de la Caixa de Fonts del Pressupost de
21 Apèndix C. 14
22 Apèndix C15
23 Apèndix C. 11
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despeses de l'Administració de Justícia i Carcellers del Partit Judicial, en concepte de
reintegrament de lloguers del local que ocupava el Jutjat de Instrucció.
- Capítol XV «Resultes». Aquest capítol no està contemplat en els pressupostos, tot i
així, en els llibres auxiliars d'ingressos es contempla una quantitat elevada en tots els
anys.

En resum, els ingressos pateixen unes baixades i pujades respecte al que hom havia
previst obtenir en alguns casos eren inferiors, mentre que en altres eren al contrari. El
creixement en el transcurs dels anys va ser, no obstant, progressiu. Sobretot es nota un
augment dels ingressos a partir de l'any 1947, relacionat amb la pujada de les taxes que
percebia l'Ajuntament de Lleida.
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7. CONCLUSIONS
Lleida, després de la Guerra Civil va quedar devastada, en ruïnes i sense recursos.
Per sí mateixa no podia fer front a les necessitats dels ciutadans i a la reconstrucció de
la ciutat. Va ser gràcies a la Delegació de Regiones Devastadas, provinents del govern
central, que es va poder començar a reconstruir una nova urbanització. Aquest
organisme va operar en la ciutat de Lleida fins el 1949.
Els interessos de l'Ajuntament de postguerra eren de caire polític, repressiu per a la
població abans republicana i, beneficiós per als simpatitzants de dretes i, sobretot,
propietaris. La majoria dels lleidatans van quedar en la misèria ja què pocs podien tenir
terres per cultivar i sobreviure amb el producte obtingut. D'altres van trobar una font de
ingressos, amb cultius no controlats i destinats al mercat negre; ja què a les famílies,
des de 1937, se'ls hi donava una cartilla de racionament als caps de família i, el
producte que es racionava era donat un únic cop al mes on s'assignaven una ració dels
articles que més escassejaven per a cada individu, com ara el pa, l'oli, el sucre, la carn,
els llegums, l'arròs, el carbó i un llarg etcètera. Les cartilles, que funcionaven com un
talonari amb diferents cupons, determinaven què es podia adquirir, durant quin període
de temps, i a quins establiments fer-ho. A més, de cartilles n'hi havia de diferents
categories, en funció del nivell social, l'estat de salut i la feina del cap de família. Tot i les
dificultats, l'ajuntament de Lleida plantejava els augments de les taxes en relació als
productes de consum i, als establiments de venda d'aquests.
Si l'Ajuntament va tenir algun interès envers la beneficència, l'educació i les
assistències socials sempre va estar mediatitzat per la F.E.T i J.O.N.S., tot pensant en la
restauració catòlica amb ajuts a associacions catòliques, etc. O, en les escoles, es
prestava ensenyament i es donava ajut en beques per a famílies pobres, però, eren
escoles en què s'implantava la llengua espanyola, on els mestres havien canviat, on van
ser «depurats» i una tercera part de tots els mestres de Catalunya van ser sancionats
amb la pèrdua de la seva plaça, la suspensió temporal de sou i feina i traslladats de
manera forçada. L'arribada de nous mestres implicava despeses més elevades perquè
calia pagar els seus allotjaments. La llengua catalana va ser durament castigada i
utilitzar el català fora de l'àmbit privat i personal podia ésser sancionat amb greus
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multes.
La repressió i el càstig seguia als exiliats i polítics republicans, molts d'ells en la
presó i obligats a treballar en la restauració i construcció de les vies públiques i d'edificis
nous. Les obres públiques suposen una gran despesa per al municipi, no obstant, molts
dels edificis van ser subvencionats per part del govern central franquista. No va ser fins
a 1948 que s'enlairà molt considerablement aquesta despesa, per urbanitzar els carrers
Blondel, Rambla Ferran, etc.
Es destinaven diners a favor de la població, com en teatres, exposicions, festa major,
fires, etc. Però, sense oblidar que estava sota un govern catòlic i, alhora, discriminatori,
en quant a les subvencions per a la realització de les festes majors, estaven destinades
a associacions catòliques o, les misses, o, s'atorgaven medalles als excombatents, es
comprava obres a artistes lleidatans però, obres recordant qui manava en tot Espanya;
es demanaven obres o escultures que representessin la figura del Francisco Franco. Els
teatres eren despeses elevades, on també s'obtenia beneficis inclòs en el consum dels
cafès i begudes ofertats en aquests establiments.
La ciutat de Lleida creix de mica en mica. El pressupost cada cop més elevat,
sobretot, després de l'aprovació de la Llei de Bases de Règim Local el 1945. Es nota un
creixement en el sector urbanístic, de prestació de serveis i, en els impostos.
En definitiva, el creixement de Lleida era lent, però constant. Però, quedava una ciutat
dividida en dos, en què la més necessitada era castigada i se li donava l'esquena. Era
una ciutat aixecada de les ruïnes, on es creava una ciutat completament nova tant en el
govern, la llengua i cultura.
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8. APÈNDIX
Apèndix A:
1. Referència a les propostes de modificacions de les Ordenances datada l'any 1946.
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2. Referència a les propostes de modificacions de les taxes de les Ordenances datada
el 1946.
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Apèndix B:
- Model de pressupost adjuntat en el Reglament de Hisendes municipals de 1924.
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Apèndix C:
- Relacions detallades dels capítols del pressupost: despeses.
1. Capítol V. Recaptació. Article: administració, inspecció, vigilància i investigació.
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2. Capítol V. Recaptadors. Article: recaptadors i agents.
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3. Capítol VI. Personal i material oficines. Article: de les oficines centrals.
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4. Capítol VI. Personal i material oficines. Article: d'altres dependències.

71

72

5. Capítol VII. Salubritat i higiene. Article: Aigües potables.
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6. Capítol VII. Article: cementiris.
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7. Capítol VIII. Beneficència. Article: Auxili mèdic-farmacèutic.
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8. Capítol VIII. Beneficència. Article: Institucions benèfiques municipals.
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9. Capítol X. Institucions públiques. Article: Prestació al Estat de serveis de institució
primària.
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10. Capítol XI. Obres públiques. Article: Vies públiques.

79

80

11. Capítol XVII. Agrupació forçosa del municipi.
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- Relació detallada articles. Ingressos.
12. Capítol I. Rentes. Article: Edificis i solars.
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13. Capítol I. Rentes. Article: Altres rentes.
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14. Capítol VI. Arbitris amb fins no fiscals.
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15. Capítol VII. Contribucions especials.
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- Estatuto Municipal de 23 d'agost de 1924, Gaceta de Madrid, núm. 69, de 09/03/1924,
pàgines 1218 a 1302. Presidencia del Directorio Militar. Referència BOE-A-1924-2607.
- Reglamento de Hacienda Municipal de 23 d'agost de 1924, Gaceta de Madrid,
núm.243, de 30/08/1924, pàgines 1082 a 1104. Presidencia del Directorio Militar.
Referència BOE-A-1924-8291.
- Ley de

17 de juliol de 1945 de Bases de Régimen Local. BOE, núm. 199, de

18/07/1945, pàgines 360 a 384. Jefatura del Estado. Referència BOE-A-1945-7245.
- Decreto de 25 de enero de 1946 por el que se regula provisionalmente las Haciendas
Locales. BOE, núm. 35, de 04/02/1946, pàgines 971 a 1006. Ministerio de Gobernación.
Referència BOE-A-1946-1578.
- Ordenances Fiscals del Municipi de Lleida.
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