Signat electrònicament
per:Miquel Pueyo Paris Data:
11/12/2021 12:32:01 CET

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21 QUE VA TENIR LLOC
EN DATA 30 DE NOVEMBRE DE DOS MIL VINT-I-U.
A la ciutat de Lleida, essent les 9:00 hores del dia 30 de novembre de
2021, 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.
La reunió es celebra de forma telemàtica mitjançant l’aplicació TEAMS
atesa la situació de pandèmia.
Es forma la llista d’assistents i que són:
Sr. Jaume Rutllant Cases, en representació del grup municipal ERC-AM.
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. Miquel Barniol Moreno, en representació del grup municipal del PP.
Sr. José Maria Córdoba Alós.
Sr. Gerard Valentines Balué, en representació del grup municipal JXCAT
LLEIDA (s’afegeix a les 9:15 h)
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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. Jaume Rutllant Cases. També ha excusat
la seva assistència el Sr. Sergi Talamonte Sánchez, en representació del
grup municipal COMÚ DE LLEIDA, tot delegant el seu vot en el Sr.
Jaume Rutllant Cases.
També assisteixen convidats la Regidora Sra. Angeles Ribes Duarte; el
Sr. Joan Muntané Raich, Director tècnic de la Fundació; la Sra. Esther
Fanlo Grasa, Cap d’Ecologia i Sostenibilitat de la Regidoria de Cultura,
Ciutat i Transició Ecològica; i la Sra. Leticia Corti Barberà, Coordinadora
de Sostenibilitat de de la Regidoria de Cultura, Ciutat i Transició
Ecològica.
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Obert l’acte, es procedeix amb l’examen de les qüestions que consten a
l’ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
El Patronat examina el contingut de l’acta de la sessió anterior de 28 de
setembre de 2021 i que ha estat tramesa amb la convocatòria d’aquesta
sessió.
Sotmesa a votació, l’acta és aprovada per unanimitat dels presents.
2.- Proposta de pla de treball per l’any 2022.
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El Sr. Jaume Rutllant cedeix la paraula el Sr. Joan Muntané, director
tècnic de la Fundació, qui exposa als membres del Patronat el contingut
del pla de treball per l’any 2022 i que ha estat facilitat amb la tramesa de
la convocatòria.
El Sr. Muntané exposa que el pla de treball pretén desenvolupar-se en un
context de recuperació de la normalitat tot i la incertesa de l’evolució de
la pandèmia. Explica que el programa que es proposa pretén la
continuació de la tasca desenvolupada en els darrers exercicis i es
desagrega en quatre grans àrees (programes de d’educació, comunicació i
sensibilització ambiental; Agència de l’Energia de Lleida; espais verds i
horts urbans; i recerca de finançament i captació de fons), respecte les
quals exposa cadascuna de les accions i activitats previstes.
Acabada l’exposició, s’obre un torn obert de paraula en la qual intervé el
Sr. Miquel Barniol qui pregunta quants centres educatius prenen part en
el programa Agenda 21 escolar i quants dels assessoraments que s’han
realitzat en relació a la instal·lació de sistemes de generació d’energia
fotovoltaica s’han traslladat a accions concretes.
Li respon el Sr. Muntané que hores d’ara hi participen en l’Agenda 21
escolar fins a 63 centres d’educació infantil, primària i secundària de
Lleida, la qual cosa representa quasi la totalitat dels centres.
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La Sra. Fanlo intervé per informar el Sr. Barniol que li consta que alguns
dels assessoraments facilitats s’han traslladat a accions concretes com,
per exemple, les accions d’adquisició mancomunada que s’han fet a
Raïmat i Suchs acompanyats per l’Agència de l’Energia de Lleida.
Intervé el Sr. Jesús Uriol per preguntar si la seva proposta de instal·lar
carregadors elèctrics per a vehicles derivats de la instal·lació fotovoltaica
en el coberta del Centre Cívic de Balafia s’ha incorporat al projecte.
El Sr. Joan Muntané i la Sra. Esther Fanlo li responen que no, però que no
obstant es podria considerar en una etapa posterior.
Sotmès a votació, el programa de treball per a 2022 s’aprova per
unanimitat.
3.- Proposta de pressupostos per l’any 2022.
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Continua el Sr. Joan Muntané tot exposant als membres del Patronat la
proposta de pressupostos per l’any 2022 i que presenta un import
equilibrat entre ingressos i despeses de 372.300 €.
El Sr. Muntané repassa en quines partides es desagreguen els capítols de
ingressos i despeses tot destacant, entre els primers, l’aportació de
l’Ajuntament de Lleida que ha compromès 255.000 € i, entre el capítol de
despeses, destaca la partida de personal fix que aplica 250.251’07 € i les
de Agenda 21 escolar i la de Projectes que representen 13.000 € i
58.984’63 €, respectivament.
Intervé el Sr. Miquel Barniol preguntant per què s’ha vist reduïda
l’aportació municipal en concepte de “campanya comunicació
sostenibilitat Lleida en verd”.
Li respon el Sr. Jaume Rutllant que aquesta partida no és fixa i resulta
variable en funció de la facturació prevista dels contractes de
l’Ajuntament.
Intervé el Sr. José María Córdoba per preguntar sobre la recerca de més
aportacions de patrocinadors.
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El Sr. Joan Muntané li respon que és una tasca especialment complexa en
aquests moments de pandèmia en la que la situació financera de moltes
empreses s’ha vist afectada.
En aquest punt intervé el Sr. Joan Queralt qui suggereix focalitzar la
recerca d’aportacions i patrocinis en empreses vinculades estretament a
l’àmbit de la sostenibilitat com, per exemple, les empreses que es
dediquen al reciclatge.
El Sr. Joan Muntané li contesta que ja s’hi està treballant en aquesta línia
i posa com exemple l’aportació efectuada per l’empresa Vilella Recicla.
Sotmès a votació, el pressupost s’aprova per unanimitat dels patrons
presents i representats.

4.- Acord de cessió de la titularitat de la marca Horta de Lleida a
l’Ajuntament de Lleida.
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S’exposa als assistents que arrel de la reorganització de les regidories, les
accions de promoció i difusió de la marca “Horta de Lleida” es duran a
terme des de la regidoria de l’Horta, donant-se la circumstància que la
titularitat de la marca “Horta de Lleida” és de la Fundació, per la qual
cosa des de la Secretaria General de l’Ajuntament s’ha instat a que la
Fundació adopti acord per part del Patronat a l’efecte de cedir la titularitat
de l’esmentada marca a l’Ajuntament.
Sotmesa a votació, el patronat, per unanimitat dels seus membres presents
i representats, acorda cedir la titularitat de la marca “Horta de Lleida”,
amb número de registre 017902536, a l’Ajuntament de Lleida.

5.- Auditories dels anys 2018 i 2019.
S’informa al Patronat que s’han rebut els informes de les auditories de la
Fundació corresponent als exercicis 2018 i 2019 i de les quals s’hauria de
donar compte al Patronat en la propera sessió.
En relació a les observacions que fan els informes d’auditoria, el Sr.
Muntané explica que han estat esmenades les relatives a les Instruccions
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de Contractació i que foren derogades per acord del Patronat adoptat en
sessió de 19 de febrer de 2021; i també que hores d’ara s’està treballant
en la valoració del dret d’explotació de les cobertes dels edificis
municipals per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
El Patronat acorda donar-se per assabentat dels informes de auditoria dels
exercicis 2018 i 2019.

6.- Modificació dels membres de la Comissió Executiva.
El Sr. Jaume Rutllant cedeix la paraula el Sr. Secretari qui informa als
membres del Patronat que atesa la incorporació de la Sra. Leticia Corti
Barbera com a Coordinadora de Sostenibilitat, es considera adient per als
bons fins de la Fundació la incorporació de la Sra. Corti com a membre
de la Comissió executiva de la Fundació.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels membres
del Patronat presents i representats.

7.- Precs i preguntes.
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Intervé el Sr. José María Córdoba per felicitar per la bona tasca que
desenvolupa la Fundació i encoratja al Sr. Joan Muntané a continuar
endavant.
Intervé el Sr. Jesús Uriol per suggerir que des de la fundació s’insti a
l’Ajuntament a incorporar a l’Ordenança municipal de l’Horta la
perspectiva normativa de la contaminació acústica en aquest àmbit.
Alhora també sol·licita que des de la Fundació es faci seguiment de les
tasques d’ampliació i continuïtat del carril bici en els punts de la ciutat
que ara presenten interrupcions de traçat o punts perillosos per als seus
usuaris. I, per últim, expressa la seva preocupació per la manca
d’aprovació d’una ordenança municipal pròpia de contaminació acústica.
També intervé el Sr. Joan Queralt per sol·licitar es reforcin les accions de
l’Agenda 21 escolar en relació a la conscienciació dels infants i jovent de
l’estat d’emergència climàtica.
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I sense altres assumptes que tractar, s’aixeca la sessió essent les 10:10
hores del dia assenyalat en l’encapçalament de tot el qual jo, com a
secretari en dono fe.

Secretari

NOMBRE
RODRIGUEZ
ROS JOSEP
LLUIS - NIF
40896683S

Vist-i-plau,
President

Firmado digitalmente
por NOMBRE
RODRIGUEZ ROS
JOSEP LLUIS - NIF
40896683S
Fecha: 2021.12.10
13:37:28 +01'00'

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