
 

 

 

 

 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DEL PAISATGE DE LLEIDA 

CELEBRADA EN DATA 10 DE JUNY DE 2022. 

A la ciutat de Lleida, essent les 9:00 h 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 

després es detallaran. 

Assistents, 

Sr. Antoni Postius Terrado, en representació del grup municipal de JxCAT. 

Sra. Montserrat Peiró Roselló, en representació del grup municipal d’ERC-AM. 

Sr. Jaume Sellés Santiveri, en representació del grup municipal del PSC. 

Sr. Oriol Aubets Farré, en representació del grup municipal del PSC. 

Sr. Sergi Talamonte Sánchez, en representació del grup municipal del COMÚ DE LLEIDA. 

Sr. Xavier Palau Altarriba, en representació del grup municipal del PP. 

Sra. Maria Burrel Badia, en representació del grup municipal de C’S. 

Ha excusat la seva assistència i ha delegat el vot en el Sr. President, el Sr. Jordi López 

Giménez, en representació del grup municipal de JxCAT. 

Ha excusat la seva assistència el Sr. Jaume Rutllant Casas, en representació del grup 

municipal d’ERC-AM. 

També assisteix convidat el Sr. Josep Gabarró Ribelles, Coordinador tècnic de Projectes 

Estratègics de l’Ajuntament de Lleida. 

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

Obert l’acte, el President saluda als assistents i s’inicia la sessió. 

 

1.- Donar compte de la baixa de la tècnica de la Fundació del Paisatge de Lleida. 

El Sr. President informa al Patronat que la tècnica de la Fundació Sra. Laia Vinós Solanelles 

ha presentat la seva renuncia al lloc de treball a la Fundació optant per continuar la seva 

tasca professional com a professora en un IES. 



 

El Patronat queda assabentat de la baixa de la Sra. Vinós Solanelles com a tècnica de la 

Fundació. 

 

2.- Donar compte de l’inici del procés de selecció d’un tècnic de la Fundació del Paisatge de 

Lleida. 

Al fil de l’anterior, el Sr. President informa al Patronat que es fa necessari cobrir la vacant 

deixada per la Sra. Vinós i informa que, a tal efecte, la Comissió executiva va aprovar les 

bases de la convocatòria per a la cobertura del lloc de treball –i que han estat facilitades 

als membres del Patronat- i que properament es publicaran. 

El Patronat queda assabentat de la convocatòria per a la cobertura del lloc de treball que 

ha quedat vacant. 

 

3.- Nomenament d’un tresorer de manera provisional. 

Continua el Sr. President informant al Patronat que també com a conseqüència de la baixa 

de la Sra. Vinós Solanelles han quedat vacants les funcions de tresoreria de la Fundació 

que fins ara exercia aquesta persona per nomenament del Patronat, per la qual cosa 

l’operativa de pagaments de la Fundació s’ha vist afectada. 

El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari que confirma que, en efecte, els Estatuts 

estableixen la previsió que la disposició de fons de la Fundació s’han de fer forma 

mancomunada entre el president i el tresorer per la qual cosa es fa necessari suplir la baixa 

de la Sra. Vinós. 

El Sr. President fa proposta de nomenament provisional de tresorer de la Fundació en la 

persona del Sr. Josep Gabarró Ribelles. 

Intervé el Sr. Xavier Palau per manifestar que s’abstindrà en la votació del nomenament 

tot considerant que no havia estat informat prèviament de la proposta del nomenament 

en el Sr. Gabarró Ribelles. 

Sotmesa a votació la proposta aquesta es aprovada amb els vots favorables del Sr. Postius 

Terrado –qui ostenta el vot delegat del patró Sr. López Giménez- i de la Sra. Peiró Roselló; 

registrant-se les abstencions dels patrons Sr. Xavier Palau, Sr. Jaume Sellés, Sr. Oriol 

Aubets, Sra. Maria Burell, Sr. Sergi Talamonte. 

En conseqüència, el Patronat de la Fundació acorda: 

- Nomenar el Sr. Josep Gabarró Ribelles com a tresorer de la fundació del Paisatge 

de Lleida. 

- Facultar per operar amb els comptes i dipòsits bancaris de la Fundació, inclosa 

banca electrònica i, en especial, per efectuar pagaments, obrir i cancel·lar comptes, 

i tot allò que requereixi l’operativa de l’entitat, a les següents persones: 



 

• President de la Fundació, Sr. Antoni Postius Terrado de forma 

mancomunada amb el Tresorer de la Fundació, Sr. Josep Gabarró 

Ribelles. 

• Vicepresident de la Fundació, Sr. Jaume Rutllant Casas, de forma 

mancomunada amb el Tresorer de la Fundació, Sr. Josep Gabarró 

Ribelles.    

Present en l’acte, el Sr. Gabarró Ribelles manifesta que accepta el nomenament de 

tresorer de la fundació i que no està comprés amb causa de incompatibilitat o prohibició. 

 

4.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

Es sotmet a la consideració del Patronat l’acta de la sessió anterior de data 4 de març de 

2022. 

S’aprova per unanimitat dels presents. 

I sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió essent les 9.15 h del dia assenyalat 

en l’encapçalament de tot el qual jo, com a secretari en dono fe. 

Secretari,        Vist-i-plau, 

        President 

 

 

Josep Lluís Rodríguez Ros     Antoni Postius Terrado 
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