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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 10 DE NOVEMBRE 

DE DOS MIL VINT. 

A la ciutat de Lleida, essent les 13:00 hores del dia 10 de novembre de 2020, 

es reuneix de forma telemàtica 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. Jaume Rutllant Casas, en representació del grum municipal d’ERC. 

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

(s’incorpora a les 13:40 h) 

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

LLEIDA. 

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

JxCAT LLEIDA. 

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 Sànchez qui presideix la 

sessió. 
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No assisteixen el Sr. Jesús Uriol Chavarriaga, en representació del grup 

municipal PSC i el Sr. José Luis Osorio Fernández, en representació del grup 

municipal de Ciudadanos.  

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

Fundació, la Sra. Esther Fanlo Grasa i la Sra. Maria Burell regidora de 

l’Ajuntament del grup municipal Cs. 

 

1.- Actualització d’un representant de patronat. 

Es dona compte que per acord del Ple de l’Ajuntament de Lleida en sessió de 

19 de juny de 2020 es va acordar designar el regidor del grup municipal 

d’ERC, Sr. Jaume Rutllant Casas, com membre del patronat de la Fundació en 

substitució de la regidora Sra. Sandra Castro Bayona. 

El Sr. Jaume Rutllant Casas present en aquest acte, manifesta que accepta el 

càrrec de patró i que no està comprès en cap causa de incompatibilitat o 

impediment legal. 

  

2.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

El Patronat examina el contingut de l’acta de la sessió anterior de 12 de 

març de 2020 i que ha estat tramesa amb la convocatòria d’aquesta sessió. 

Seguidament es procedeix a la votació de l’acta de la sessió anterior que és 

aprovada per unanimitat dels presents. 
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3.- Afectació del COVID-19 a les activitats de la Fundació. 

El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Joan Muntané qui explica que la 

pandèmia ha afectat de forma significativa al desenvolupament de les 

activitats programades de la Fundació especialment aquelles vinculades a 

l’àmbit escolar o que requereixen de pública concurrència tals com “Lleida 

en viu”, “Agenda escolar 21” i el programa de descobertes de cap de 

setmana “Ecoactivitats”. 

El patronat es dóna per assabentat. 

 

4.- Pla de treball 2021. 

Continua en ús de la paraula el Sr. Joan Muntané qui explica als assistents el 

contingut del document “Pla de treball 2021” i que ha estat facilitat amb la 

convocatòria. 

El Sr. Muntané exposa que l’activitat prevista de la fundació per proper 

exercici s’estructura en cinc àrees (Programes de sensibilització ambiental, 

Agència de l’energia de Lleida, Gestió d’espais verds, Agroecologia i 

alimentació, i Recerca de finançament) i detalla els diferents programes i 

accions previstes en cadascuna d’elles. 

Amb tot s’adverteix que el compliment del programa de treball que es 

presenta vindrà condicionat per l’evolució de la pandèmia. 

Acabada la seva exposició, intervé el Sr. Miquel Barniol per indicar que el 

Col·legi Mater Salvatoris li ha manifestat el seu interès en participar en els 

programes d’educació i sensibilització ambiental. 

El Sr. Joan Muntané contesta que pren nota de l’interés manifestat per 

aquest centre educatiu. 
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En altre ordre de consideracions, i en relació a l’apartat de “Recerca de 

finançament” el Sr. Miquel Barniol pregunta per la resolució de les 

subvencions a que es feia referència en la memòria de 2019. 

El Sr. Muntané li respon que el patrocini de l’empresa Aqualia fou assolit i 

respecte les subvencions sol·licitades aquestes foren denegades per 

diferents causes alienes a la fundació com esgotament de partida, etc. 

Sotmès a votació el programa de treball per a l’exercici 2021 és aprovat per 

unanimitat dels presents. 

 

5.- Previsió d’ingressos i despeses pel 2021. 

Seguidament el Sr. Joan Muntané exposa al patronat el contingut del 

document de pressupostos, previsió de ingressos i despeses per a l’exercici 

2021, i que també ha estat facilitat als membres del patronat amb 

anterioritat a aquesta sessió. 

El Sr. Muntané fa notar però que la proposta de pressupost tramesa amb la 

convocatòria i que fou prèviament aprovada per la Comissió executiva ha de 

reformular-se per reduir-se fins a la quantitat de 367.000 €, doncs 

l’Ajuntament de Lleida ha fet saber a la fundació que reduirà la seva 

aportació anual prevista de 245.000 € a 185.000 €, en l’apartat d’ingressos i, 

per altra banda, la despesa destinada a projectes també es redueix fins a 

quedar fixada en 78.198’16 €. 

En aquest moment de la sessió s’incorpora el patró Sr. Joan Queralt. 

Obert un torn de paraules, el Sr. Miquel Barniol pregunta pels ingressos 

previstos per les instal·lacions fotovoltàiques i per la possibilitat de 

incrementar els ingressos per patrocinis i col·laboracions. 
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Intervé el Sr. Sergi Talamonte qui respon que les plaques fotovoltàiques que 

s’instal·lin en teulades d’edificis municipals no suposen un ingrés per a 

l’Ajuntament sinó un estalvi, reducció de despesa. 

En relació al major ingrés per patrocinis respon el Sr. Joan Muntané que cal 

ser realista i que serà un any difícil en aquesta àrea i que, per això, s’està 

treballant en la línia professionalitzar la recerca de patrocinis mitjançant la 

contractació d’un extern. 

Seguidament es sotmet a votació el pressupost per l’exercici 2021 que 

queda aprovat per unanimitat dels patrons presents i representats, tot 

modificant la proposta efectuada per la Comissió Executiva, i quedant el 

pressupost aprovat per una quantitat global equilibrada de ingressos i 

despeses de tres-cents seixanta set mil euros (367.000 €). 

 

6.- Donar compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Lleida i la 

Fundació Lleida 21. 

Seguidament es dona compte del conveni de col·laboració signat entre 

l’Ajuntament de Lleida i la Fundació Lleida 21 als efectes de regular les seves 

relacions tot regularitzant una situació de fet que es venia produint des de la 

mateixa constitució de la Fundació. 

La Sra. Maria Burrel intervé per preguntar si existia algun conveni precedent 

a aquest. 

El Sr. Muntané li respon que no. 

Sotmès a votació el Patronat acorda per majoria dels patrons presents i 

representats, amb l’abstenció del Sr. Miquel Barniol, ratificar el conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i la Fundació. 
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4.- Precs i preguntes. 

Intervé el Sr. Joan Queralt qui manifesta que es congratula de que la 

Fundació esdevingui una bona eina per vehicular les polítiques ambientals 

de l’Ajuntament. 

Seguidament intervé el Sr. Sergi Talamonte que s’afegeix a aquest parer en 

especial amb les iniciatives per a l’ús de l’energia fotovoltaica mitjançant 

l’Agència de l’Energia de Lleida. 

I sense altres assumptes s’aixeca la sessió essent les 14 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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