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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 19 DE FEBRER DE 

DOS MIL VINT-I-U. 

A la ciutat de Lleida, essent les 13:00 hores del dia 19 de febrer 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. Sergi Talamonte Sánchez, vice-president, en representació del grup 

municipal COMÚ DE LLEIDA. 

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. Gerard Valentines Balué, en representació del grup municipal JXCAT 

LLEIDA. 

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

Sr. José Maria Córdoba Alós, en representació del grup municipal C’S. 

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

Obert l’acte el Sr. Vicepresident saluda als assistents i es procedeix amb 

l’examen de les qüestions que consten a l’ordre del dia. 

 

1.- Actualització d’un membre del patronat. 

El Sr. Secretari dona compte que per acord del ple de l’Ajuntament de 

Lleida, adoptat en sessió de 30 de desembre de 2020, es va acordar designar 

el Sr. José Maria Córdoba Alós, com a membre del Patronat de la Fundació 

per a la Sostenibilitat Lleida 21, a proposta del grup municipal C’S, en 

substitució del Sr. José Luis Osorio Fernández. 

El Sr. José Maria Córdoba Alós, present en aquest acte, manifesta que 

accepta el càrrec de patró i que no està comprés en cap causa de 

incompatibilitat o impediment legal per exercir-lo. 

 

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

El Patronat examina el contingut de l’acta de la sessió anterior de 20 de 

novembre de 2020 i que ha estat tramesa amb la convocatòria d’aquesta 

sessió. 

Sotmesa a votació l’acta és aprovada per unanimitat dels presents. 
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3.- Memòria d’activitats 2020. 

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

Fundació, qui exposa als assistents el contingut del document de la Memòria 

d’activitats de l’exercici 2020 i que ha estat prèviament facilitada als 

patrons. 

El Sr. Muntané explica als assistents el contingut del document de Memòria 

d’activitats de l’exercici 2020 i que es desglossen en quatre grans àrees: 

sensibilització i comunicació ambiental, que compren els programes “Lleida 

en Viu”, “Agenda 21 Escolar”, “Ecoactivitats”, “Espais naturals i 

+biodiversitat”, Setmana de la Mobilitat sostenible i segura; i les campanyes 

de comunicació “Lleida en verd”. Una segona àrea dedicada a l’Agència de 

l’Energia de Lleida i que compren les accions d’assessorament per 

l’eficiència i l’estalvi energètic; les auditories ambientals; els projectes 

d’energies renovables; i l’acció de comunicació. La tercera àrea comprèn la 

gestió de projectes ambientals desenvolupats durant l’any 2020 i que han 

estat els projectes d’espais verds i la dinamització dels Horts de Rufea. La 

quarta àrea ha estat centrada en la recerca de finançament i es recullen les 

iniciatives en programes nacionals, europeus i amb patrocinadors i 

col·laboradors. 

Acabada l’exposició, intervé el Sr. Barniol per preguntar envers si s’ha fet el 

contacte amb l’escola Mater Salvatoris de Lleida envers la qual havia incidit 

en la darrera sessió del patronat, doncs la informació rebuda des de l’escola 

indica que aquest contacte no s’hauria efectuat. En altre ordre de 

consideracions, s’interessa per les accions desenvolupades per captar 

finançament de patrocinadors. 

Li respon el Sr. Joan Muntané que li consta que el contacte amb l’escola 

Mater Salvatoris es va efectuar però que, en qualsevol cas, s’interessarà per 
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si hagués hagut algun malentès. Pel que fa a la recerca de finançament 

mitjançant patrocinadors, el Sr. Muntané es remet al projecte “Empreses 

Lleidaenverd” al qual desprès s’hi referirà. 

Seguidament intervé el patró Sr. Córdoba Alós per preguntar si s’ha notat 

increment de demanda d’usuaris en els Horts de Rufea. 

El Sr. Muntané li respon que no gaire. 

Intervé el Sr. Joan Queralt per manifestar el seu suport a les noves iniciatives 

i activitats que està desplegant la Fundació. 

El Sr.  Jesús Uriol intervé per suggerir que la fundació proposi accions en 

ordre a la prevenció i correcció de la contaminació acústica com, per 

exemple, en el marc d’una jornada contra aquesta. 

El Sr. Jaume Rutllant, el Sr. Gerard Valentines i, finalment, el Sr. Sergi 

Talamonte intervenen per agrair l’esforç de l’equip tècnic de la Fundació en 

ordre a continuar implementant els projectes i activitats tot i les dificultats 

derivades de la pandèmia. 

Sotmesa a votació la memòria d’activitats 2020 de la Fundació és aprovada 

per unanimitat dels membres del Patronat presents i representats. 

   

4.- Comptes anuals 2020. 

Continua el Sr. Muntané exposant als assistents els comptes de resultats 

corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020 i que dóna un 

resultat negatiu de 33.385’94 €, tot oferint detall de les diferents partides de 

ingressos i despeses. 
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En aquest sentit destaca que la crisi derivada de la pandèmia ha suposat una 

reducció significativa dels ingressos que han passat de 327.906’03 € en 

l’exercici 2019 a 272.334’04 € en l’exercici 2020, alhora que també s’han 

reduït els ingressos per subvencions, doncs la subvenció prevista de 

l’Ajuntament de 92.000 € (per la realització de les campanyes de 

sostenibilitat) no va arribar abans del 31/12/2020, tot i que es preveu rebre-

la a inicis de l’any 2021. En contrast, tot i que s’ha procurat de reduir les 

despeses d’explotació per serveis exteriors, la despesa de personal s’ha 

mantingut en un ordre de magnitud similar al passat exercici (228.782’96 €).  

També s’exposa el contingut del balanç de situació que dona un resultat 

equilibrat entre actiu i passiu de 289.115’39 €. 

Seguidament es sotmet a votació els comptes anuals 2020 de tal forma que 

el Patronat acorda aprovar, per majoria dels patrons presents i representats 

i amb l’abstenció del patró Sr. José María Córdoba Alós, els comptes anuals 

corresponents a l’exercici 2020 i que donen un resultat negatiu de                  

-33.385’94 € que s’aplicaran a excedents negatius d’exercicis anteriors. 

 

5.- Donar compte del projecte de fotovoltaica a la coberta del Centre Cívic 

de Balafia i el seu procediment. 

El Sr. Sergi Talamonte i el Sr. Muntané informen als membres del Patronat 

del contingut i finalitat del projecte de instal·lació d’una planta de generació 

d’energia elèctrica d’origen fotovoltaic a la coberta de l’edifici municipal del 

Centre Cívic de Balafia. Fan especial esment que es tracta d’un projecte amb 

una vocació exemplificadora que ha estat redactat per l’Agència de l’Energia 

de Lleida i que permetrà efectuar autoconsum de varis edificis municipals 

propers (el mateix centre cívic, l’escola bressol, la ludoteca i pavelló esportiu 
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Agnès Gregori) i reduir l’emissió a l’atmosfera de 12’6 TM de CO2 en un any 

i que té un pressupost de 60.216,48 € (iva inclòs). 

També es posa de manifest que d’acord amb la normativa legal vigent la 

titularitat de la instal·lació de producció ha de pertànyer a l’usuari de 

l’energia produïda, per la qual cosa la fundació no pot ésser titular de la 

instal·lació si el destinatari de l’energia és l’Ajuntament. 

En aquest punt, s’informa que s’han mantingut converses amb l’Ajuntament 

de Lleida en ordre a que sigui l’Ajuntament –i no la Fundació- el que dugui a 

terme al seu càrrec la contractació i l’execució de les obres als efectes de 

poder assolir la titularitat de la instal·lació. I que l’Ajuntament ha manifestat 

que aquest canvi pot determinar una reducció en l’aportació de la subvenció 

prevista per a la Fundació. 

Per aquesta raó es proposa al patronat de la Fundació que s’adopti acord de 

manera que sigui l’Ajuntament qui executi les obres de construcció de la 

planta solar fotovoltaica damunt de la coberta de l’edifici del Centre Cívic de 

Balàfia, amb la reducció del cost de la instal·lació de l’aportació de la 

subvenció prevista a la Fundació per l’any 2021, de 185.000 euros. 

Intervé el Sr. Jesús Uriol per tal de fer notar que s’hauria d’estudiar la 

possibilitat d’aprofitar el projecte per instal·lar punts de recàrrega de 

vehicles elèctrics. 

El Sr. Sergi Talamonte li respon que es tractaria d’un nou projecte 

independent. 

Intervé el Sr. Jaume Rutllant manifesta el seu suport a la iniciativa pel seu 

caràcter exemplificador i embrionari d’una futura xarxa de “edificis solars” a 

la ciutat. 
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Sotmesa a votació la proposta s’aprova per unanimitat dels membres del 

Patronat presents i representat. 

 

6.- Derogació de les Instruccions de Contractació aprovades a l’any 2010. 

El Sr. Sergi Talamonte cedeix la paraula al Sr. Secretari qui explica als 

assistents que l’auditoria ha detectat que les Instruccions de Contractació 

aprovades per la Fundació en l’any 2010 no es troben adaptades a la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Continua el Sr. Secretari exposant que estudiada la qüestió al seu parer la 

Fundació té la condició de “poder adjudicador” de conformitat amb el que 

s’estableix en l’article 3.3, lletra b), de la LCSP doncs compleix les condicions 

de l’article 3.1, lletra e), de la LCSP (fundació amb aportació inicial 

majoritària d’entitat del sector públic; patrimoni integrat en més d’un 50% 

de bens o drets aportats per entitat del sector públic; i majoria de vots en el 

patronat provinguin de representants del sector públic) i, per tant, a efectes 

de la Llei de contractes, és una “fundació pública”. La circumstància que la 

fundació sigui considerada “poder adjudicador” determina que es regeixi 

per allò previst en els articles 316 a 320 de la LCSP i, per tant, no sigui 

necessària l’aprovació d’unes Instruccions de Contractació que sols són 

obligatòries per a les entitats que no tinguin la condició de “poder 

adjudicador”, per la qual cosa proposa la derogació de les Instruccions de 

Contractació de l’any 2010 i regir-se directament per allò previst en la LCSP 

en els articles 316 a 320. 

La proposta s’aprova per unanimitat dels membres del patronat presents i 

representat. 
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7.- Projecte “Empreses Lleidaenverd”. 

El Sr. Sergi Talamonte cedeix la paraula al Sr. Joan Muntané qui exposa als 

presents el projecte de recerca de patrocini “Empreses Lleidaenverd” i que 

és una iniciativa que pretén impulsar la participació d’empreses lleidatanes 

en el desenvolupament de projectes de medi ambient. Explica que es 

proposa establir tres categories de patrocinadors, en funció de la seva 

aportació econòmica: empreses “respectuoses”, des de 1.000 €; empreses “ 

compromeses”, des de 3.000 €; i empreses “protectores”, des de 6.000 €. 

Intervé el Sr. Miquel Barniol per manifestar el seu suport a la iniciativa. 

Sotmesa a votació el patronat aprova per unanimitat dels seus membres 

presents i representat, aprovar la implantació del programa “Empreses 

Lleidaenverd”. 

     

4.- Precs i preguntes. 

Intervé el Sr. Joan Queralt per preguntar si la Fundació té dades sobre la 

reducció de la contaminació ambiental en la ciutat de Lleida durant el 

període del confinament. 

El Sr. Joan Muntané li respon que hores d’ara no es tenen dades concretes 

de forma estructurada. 

Intervé el Sr. Jesús Uriol per traslladar la informació que durant el 

confinament el col·lectiu professional dels enginyers acústics varen recollir 

dades de la reducció de la contaminació acústica i es va constatar que el 

trànsit es va reduir una mitjana del 50% el que va significar una reducció del 

soroll entre 8 i 10 dBA. 
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Finalment, intervé el Sr. Joan Muntané per agrair les mostres de suport dels 

membres del Patronat a l’equip tècnic de la Fundació manifestant que les 

traslladarà als companys.  

I sense altres assumptes s’aixeca la sessió essent les 14:35 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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