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ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ 

PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21 QUE VA TENIR LLOC 

EN DATA 11 DE FEBRER DE DOS MIL VINT. 

 

A la ciutat de Lleida, essent les 13 hores del dia 11 de febrer de 2020, es 

reuneix el Patronat de la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21, 

segons la convocatòria cursada a l’efecte per tractar els punts de l’ordre 

del dia que consten en la mateix i que desprès es diran. 

 

Es forma la llista d’assistents i que són: 

 

Sr. Sergi Talamonte Sánchez, vice-president, en representació del grup 

municipal COMÚ DE LLEIDA. 

Sr. Joan Queralt Colom, en representació del grup municipal PSC 

Sr. Jesús Uriol Chavarriaga, en representació del grup municipal PSC 

Sr. Joan Ramon Castro Huguet, en representació del grup municipal 

JXCAT LLEIDA. 

Sr. Gerard Valentines Balué, en representació del grup municipal JXCAT 

LLEIDA. 

Sr. José Luis Osorio Fernández, en representació del grup municipal de 

Ciudadanos. 

Sr. Miquel Barniol Moreno, en representació del grup municipal del PP. 

 

Actua com a secretari qui subscriu, Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros 

 

El President de la Fundació Sr. Miquel Pueyo París ha excusat la seva 

assistència i ha delegat en el Sr. Sergi Talamonte Sánchez qui presideix la 

sessió. 

 

També assisteixen convidats el Sr. Joan Muntané Raich, Director tècnic 

de la Fundació, la Sra. Esther Fanlo Grasa, Coordinadora de Sostenibilitat 

i la Sra. Meritxell Morera, Coordinadora d’Educació, Cooperació i Drets 

Civils i Feminismes. 

 

 

 

 

1.- Actualització dels membres del Patronat. 
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Es dona compte als assistents de que per acord del Ple de l’Ajuntament de 

Lleida, adoptat en sessió de 29 de novembre de 2019, es va acordar 

designar a la Sra. Sandra Castro Bayona, en representació del grup 

municipal ERC-AM, com a membre del Patronat de la Fundació en 

substitució de la Sra. Aïda Boira Otín. 

El Patronat es dóna per assabentat i queda a l’espera que la designada 

procedeixi a acceptar el càrrec en alguna de les formes previstes en el 

Codi Civil de Catalunya. 

 

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

 

El Patronat examina el contingut de l’acta de la sessió anterior de 21 

d’octubre de 2019 i que ha estat tramesa amb la convocatòria d’aquesta 

sessió. 

 

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat. 

 

3.- Pla de treball 2020. 

 

El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Joan Muntané, director de la 

Fundació, qui exposa als assistents el contingut del document del Pla de 

Treball que es proposa per aquest 2020 i que es facilita en aquest acte. 

 

El Sr. Muntané exposa que el Pla de Treball es composa de cinc àrees 

que, al seu torn, es despleguen en un seguit d’actuacions concretes que 

desglossa i detalla i que són: programes d’educació ambiental, campanya 

de comunicació ambiental, espais verds i biodiversitat, estalvi i eficiència 

energètica, recerca de finançament i captació de fons. Afegeix que a més 

a més dels projectes esmentats, i atès a la re-organització municipal, la 

Fundació continuarà amb la dinamització dels Horts de Rufea, i s’està 

valorant que gestioni també l’Agència de l’Energia de Lleida. 

 

Acabada l’exposició, intervé el Sr. Barniol per preguntar si serà facilitada 

la llista de centres que prenen part en els programa “Lleida en viu”. 

També s’interessa per la gestió de patrocinis. El Sr. Muntané li respon 

que aquesta informació relativa a la participació dels centres escolars serà 

facilitada amb la presentació de la memòria d’activitats. I pel que fa a la 
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captació de fons, es trasllada al Patronat que la Comissió executiva està 

estudiant noves fórmules per incrementar la captació de fons. 

 

Intervé el Sr. Uriol per posar de manifest que és coneixedor de que el 

Departament de Medi Ambient posa a disposició recursos materials 

educatius en matèria de contaminació acústica. El Sr. Muntané manifesta 

que pren nota de l’aportació. 

 

Sotmès a votació, el programa de treball 2020 és aprovat per unanimitat. 

 

4.- Pressupost 2020. 

 

Continua el Sr. Muntané exposant als assistents el pressupost d’ingressos 

i despeses per l’any 2020 i que importa un global equilibrat de 307.200 

euros amb el detall de partides que consten en el document que es facilita. 

 

El Sr. Muntané explica de forma detallada el contingut i objecte de totes 

les partides i fa notar que aquest pressupost ja fou traslladat a 

l’Ajuntament de Lleida als efectes de la seva consolidació amb el 

pressupost general. 

 

Sotmès a votació el pressupost és aprovat amb els vots favorables de tots 

els patrons presents i representat i amb l’abstenció del patró Sr. José Luis 

Osorio Fernández. 

 

5.- Altres qüestions. 

 

Es comenta que la propera sessió del Patronat a efectes d’aprovació de 

comptes, és prevista de celebrar abans del mes de juny. 

 

El Sr. Uriol pren la paraula per suggerir una línia de treball de la 

Fundació consistent en el foment de la compartició de instal·lacions de 

climatització entre diferents edificis, tot fent referència a experiències que 

s’estan duent a terme en altres ciutats. 

 

Els Srs. Barniol i Osorio demanen que amb les convocatòries, a més de 

l’acta de la sessió anterior, es facilitin als patrons la documentació 

relativa als punts de l’ordre del dia a tractar. 
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I sense altres assumptes s’aixeca la sessió essent les 13:45 hores de tot el 

qual jo, com a Secretari, en dono fe. 

 

Secretari       Vist-i-plau,  

President 

 

 

 

Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros   Il·lm. Sr. Miquel Pueyo Paris 
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