ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DEL PAISATGE DE
LLEIDA CELEBRADA EN DATA 27 D’OCTUBRE DOS MIL VINT.

A la ciutat de Lleida, essent les 13:00 hores del dia assenyalat en
l’encapçalament.
Es reuneix el Patronat de la Fundació del Paisatge de Lleida de forma
telemàtica, mitjançant l’aplicació TEAMS, segons la convocatòria
formalitzada pel President del Patronat, Sr. Antoni Postius Terrado, als
efectes de tractar els punts de l’ordre del dia que desprès es detallaran.
Assistents:
Sr. Antoni Postius Terrado, en representació del grup municipal de JxCAT.
Sr. Jaume Rutllant Cases, en representació del grup municipal d’ERC-AM.
Sra. Montserrat Peiró Roselló, en representació del grup municipal d’ERCAM.
Sr. Jaume Sellés Santiveri, en representació del grup municipal del PSC.
Sr. Xavier Palau Altarriba, en representació del grup municipal del PP.
Sr. Oriol Aubets Fusté, en representació del grup municipal del PSC.
Sr. Jordi López Giménez, en representació del grup municipal de JxCAT
LLEIDA.
Ha excusat la seva assistència el Sr. Sergi Talamonte Sánchez, en
representació del grup municipal del COMÚ DE LLEIDA qui ha delegat per
escrit en la Sra. Montserrat Peiró Roselló.
No assisteix el Sr. José Luis Osorio Fernández, en representació del grup
municipal de C’S.
Actua com a secretari qui subscriu, Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros.
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També assisteixen convidats, la Sra. Laia Vinós Solanelles, tècnica de la
Fundació; el Sr. Josep Gabarró Rivelles, Coordinador tècnic; i la Sra. Ángeles
Ribes Duarte, regidora de l’Ajuntament de Lleida del grup municipal de C’S.

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
El patronat pren en consideració l’acta de la sessió anterior de data 9 de
març de 2020 i que es dóna per llegida atès que ha estat tramesa als
membres del patronat amb anterioritat.
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta, aquesta s’aprova per unanimitat
dels membres presents i representats.

2.- Pla de treball 2021.
El Sr. President dona la paraula a la Sra. Laia Vinós, tècnica de la Fundació,
qui exposa el contingut del document “Pla de treball 2021” i que ha estat
facilitat prèviament als assistents, detallant el contingut dels projectes més
significatius que té previst abordar la Fundació i que estan centrats en la
recuperació i restauració de la llança de l’escultura Indíbil i Mandoni;
l’elaboració d’un pla estratègic de patrocini per la millora del paisatge de
Lleida; la divulgació i difusió de la marca “Horta de Lleida”; i la de tenir cura
en l’aplicació de l’ordenança del Paisatge de Lleida.
Acabada la seva exposició, s’obra un torn de intervencions en el qual el Sr.
Xavier Palau pregunta envers com es finançarà la restauració de la llança de
l’escultura Indídil i Mandoni i també envers si la tasca de la Fundació en
relació a la marca “Horta de Lleida” es troba coordinada amb la que està
duent a terme la Regidoria de Promoció econòmica.
Respon el President, Sr. Toni Postius, en relació a la llança malmesa, que les
escultures en la via pública no estan cobertes per l’assegurança municipal i
que el cost de la seva reposició és de 12.000 € als quals s’haurien d’afegir
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les despeses de restauració general de l’escultura, fent un total de 35.000€
aproximadament, afegint que les tasques de restauració seran assumides
per la Direcció General de Patrimoni del Departament de Cultura de la
Generalitat.
En relació a la difusió de la marca “Horta de Lleida”, el Sr. President respon
que es tracta d’un projecte transversal i que incideix en totes les regidories
que tenen competències sobre l’espai de l’horta.
En altre ordre de consideracions, continua el Sr. President posant èmfasi en
l’interès municipal en que es doni compliment al contingut de l’ordenança
del Paisatge de Lleida i que, per aquesta raó, s’ha promogut la seva
modificació per tal de suprimir algunes disfuncions que s’havien detectat
en ordre a aconseguir fer efectives actuacions relatives al tancament de
locals comercials buits, la reducció de l’impacte visual dels transformadors
elèctrics i el cablejat de les façanes, entre altres.
Seguidament es sotmet a votació l’aprovació del Pla de Treball 2021 que és
aprovat per la unanimitat dels vots presents i representats.

3.- Pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2021.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Laia Vinós qui exposa el contingut
del document de pressupost d’ingressos i despeses previstos per a l’exercici
2021, d’acord amb el document que s’ha facilitat als membres del Patronat
amb anterioritat a la sessió.
La Sra. Laia Vinós desgrana les diferents partides de ingressos i despeses
previstes per al proper exercici i que donen un resultat equilibrat 85.000 €.
També es fa un resum del contingut de la previsió de tancament de l’exercici
2020 que s’estima en 25.264’12 € positius.
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En aquest context, es dona compte al patronat de la reclamació efectuada
per l’empresa MIRA, explotadora de les tanques publicitàries ubicades en
la via pública, en ordre a resultar exonerada del pagament del cànon durant
el temps de vigència de l’estat d’alarma, reclamació que ha estat refusada.
També en relació a aquesta contracta s’informa de la incidència detectada
en relació a una de les tanques que no eren propietat municipal.
Acabada l’exposició s’obre un torn de intervencions en el qual intervé el Sr.
Xavier Palau tot formulant queixa per no haver rebut informació del
contracte amb la gestoria amb la que treballa la Fundació. A aquesta petició
s’afegeix el Sr. Jaume Sellés.
Seguidament, es sotmet a votació el pressupost de ingressos i despeses i
que resulta aprovat per la majoria dels vots favorables registrant-se el vot
en contra del Sr. Xavier Palau qui manifesta que vol que consti en acta que
el seu vot és desfavorable per no haver rebut la informació que va sol·licitar
sobre la contractació de la gestoria.

4.- Altres qüestions.
Intervé el Sr. Jordi López per apuntar que caldria considerar la conveniència
de promoure la declaració de Bé Cultural de Interès Local (BCIL) de
l’escultura de Indíbil i Mandoni pels valors intrínsecs que representa.

I sense altre particular s’aixeca la sessió essent les 13:40 hores de la data
assenyalada en encapçalament de tot el qual, jo com a Secretari, en dono
fe.
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Secretari,

Vist-i-plau,
President
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