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ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ I
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I LA SOSTENIBILITAT

Identificació de la sessió
Núm.: 3/2015
Caràcter: ordinari
Data: 23 d’octubre de 2015
Horari: de 12:30 a 15:15 hores
Lloc: sala de reunions de la segona planta de l’Edifici Pal·las

Assistents
Titulars:
Fèlix Larrosa Piqué, president
Rafael Peris Martín, vicepresident
Paco Cerdà Esteve, regidor de CiU
Cristina Simó Andreu, regidora de CiU
José Luis Osorio Fernández, regidor de C’s
Josep M. Baiget Marqués, regidor d’ERC
Pau Juvillà Ballester, regidor de Crida
Joan Vilella Jounou, regidor del PP
Carlos González Iglesias, regidor del Comú
Francesc Caballero Garcia, representant de la FAVLL
Altres assistents:
Àngel Ros Domingo, Alcalde
Antoni Postius Terrado, regidor de CiU
Carme Culleré Llavoré, regidora de CiU
Marta Gispert Rocasalbas, regidora de CiU
Jose Maria Córdoba Alòs, regidor de C’s
Sergio Talamonte Sánchez, regidor del Comú
Tècnics municipals:
Joan Blanch Ripoll, coordinador tècnic de planejament urbanístic
Esther Fanlo Grasa, responsable coordinadora àrea medi ambient
Mireia Mercadè Merola, cap de secció comerç, mercats i consum
Montserrat Gil de Bernabé Sala, cap de servei de Serveis urbans
Montse Tomàs Pallerols, secretària
Ha excusat l’absència el senyor Josep Farrero Jordana, director de serveis i coordinació
general.
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Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Expedients de la regidoria de promoció i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat,
per informar, que seran sotmesos a Ple.
3. Expedients de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de
l’ocupació i l’emprenedoria, per informar, que seran sotmesos a Ple.
4. Expedients de la regidoria de promoció i gestió de l’hàbitat urbà, rural i la sostenibilitat
per conèixer de forma prèvia a la Junta de Govern Local.
5. Informe de la regidoria de promoció i gestió de l’hàbitat urbà, rural i la sostenibilitat.
6. Informe de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’ocupació i
l’emprenedoria.
7. Precs i preguntes dels diferents Grups municipals.
8. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
Abans d’iniciar la sessió la Presidència dona la benvinguda a tots els membres i, en
particular, al senyor Caballero, que avui s’incorpora a la comissió com a representant de la
FAVLL.
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Als membres de la Comissió se’ls ha tramès l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de
data 18 de setembre de 2015, que la Comissió aprova per unanimitat.
A continuació son tractats els assumptes inclosos en l’ordre del dia, si bé, la presidència
proposa tractar el punt 3.1.1. quan arribi el senyor Alcalde, donat que vol donar una
informació conjuntament amb el senyor Postius a la comissió.
2. Expedients de la regidoria de promoció i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la
sostenibilitat, per informar, que seran sotmesos a Ple:
Els regidors dels diferents grups municipals han informat favorablement i, per unanimitat,
sobre les propostes que tot seguit es detallen, llevat d’aquelles en què explícitament es fa
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constar una altra cosa. Per altra banda, els expedients en què no es faci constar el contrari,
seran sotmesos a debat del proper ple municipal.
2.1. Patrimoni:
2.1.1. Expedient 54/2015
Proposta d’aprovació del Conveni de cessió d’ús d’un solar, situat al carrer
Esperanza González, número 6, subscrit l’1 d’octubre de 2015, entre
l’Ajuntament de Lleida i l’entitat mercantil JOMESA, SL.
El senyor Gonzalez pregunta si el preavís per deixar sense efecte el conveni
té lloc només un cop transcorreguts els cinc primers anys. Se li explica que
no. Per la qual cosa, manifesta la seva abstenció per aquest motiu, ja que
considera que si es fa una inversió aquesta no té temps d’esser amortitzada.
El senyor Juvillà pregunta si s’ha aplicat algun recàrrec sobre aquest solar
buit, perquè ho prevegin així les ordenances fiscals. Se li explica que no ho
preveuen.
La senyora Culleré pregunta per l’ús d’aquest espai. Se li respon que l’ús
previst és el d’aparcament.
El senyor Baiget pregunta si s’ha de condicionar l’espai per aparcament. El
senyor Larrosa, explica les circumstàncies en que es troba aquest solar i els
de l’entorn que componen l’illa.
S’informa favorablement amb les abstencions d’Esquerra Republicana, Crida i
Comú i el debat no és dona per tancat, a efectes del proper Ple.
A continuació, tal i com ha informat la Presidència de la comissió es tracta el
punt 3.1.1.
2.1.2. Expedient 65/2015
Proposta d’aprovació inicial del Plec de condicions jurídiques, econòmiques i
administratives que ha de regir l’alienació, mitjançant un procediment obert,
d’una finca municipal, situada al carrer Alcarràs, 15. Iniciar la licitació.
El senyor Vilella pregunta el motiu de venda d’aquesta finca. El President
explica que hi ha algun comprador interessat.
La senyora Simó demana que si hi ha al·legacions, la comissió sigui
informada, cosa que és acceptada per la Presidència.
El senyor Juvillà pregunta com es determina el preu de la finca. Se li explica
que els serveis tècnics en fan una valoració que consta a l’expedient.
S’informa favorablement per unanimitat i, s’acorda donar el debat per tancat, a
efectes del proper ple municipal.
2.2. Planejament i Gestió:
2.2.1. Expedient 90/2015
Proposta de denegació de l’aprovació de l’avanç del Pla especial urbanístic
per la implantació d’una Protectora d’animals abandonats i maltractats a la
partida Mariola, número 78, promogut per l’Associació Amics dels Animals del
Segrià.
El senyor Talamonte pregunta si hi ha una solució alternativa i, si el camí que
travessa aquesta finca pot perillar per l’aprovació d’aquest Pla. La Presidència
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li respon que la proposta que es fa es de denegació de l’ordenació que es
planteja i, que s’està treballant en una reorganització de la canera municipal
que permeti a les entitats de voluntaris treballar en col·laboració amb
l’Ajuntament en la cura dels animals abandonats.
El senyor Vilella pregunta si els informes son vinculants. El senyors Larrosa i
Blanch expliquen que el de medi ambient no i el d’urbanisme sí.
El senyor Juvillà planteja si, en aquest acord, s’aborda la reorganització
municipal donada la recomanació que fa la Generalitat El senyor Larrosa li
explica que en aquest expedient només es tracta sobre el pla especial, i que
la proposta és de denegació. I pregunta quin tipus d’acord es vol fer amb
aquesta entitat. El senyor Larrosa li explica que s’està treballant en un acord
global i que es volen fer programes amb entitats de col·laboració en la gestió
dels espais. El senyor Juvillà proposa que s’ampliï la canera municipal.
El senyor Baiget manifesta la seva abstenció i considera que es tracta d’una
competència municipal que no han de dur a terme les entitats privades, sinó
que les instal·lacions municipals han de donar resposta a totes aquestes
necessitats. El senyor Larrosa diu que l’ajuntament exerceix les seves
competències i, que una altra cosa es que hi hagi col·lectius que
desenvolupin una activitat al voltant dels animals, són dos coses diferents i el
que es pot fer es col·laborar-hi, ja que forma part de la riquesa de la societat
civil que fa labors en favor de la comunitat. Li recorda que s’està abstenint
sobre una denegació d’un Pla especial, no altres iniciatives al voltant de la
canera.
S’informa favorablement amb l’abstenció d’ERC. Donant per tancat el debat a
efectes del proper ple.

3. Expedients de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de
l’ocupació i l’emprenedoria, per informar, que seran sotmesos a Ple:
3.1. Patrimoni:
3.1.1. Expedient 18/2015
Proposta de resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva
del Plec de Clàusules administratives i tècniques que han de regir la
concessió administrativa demanial de l’espai públic “Parc de les Basses” per
la constitució d’un parc d’oci i familiar.
En aquest punt, l’Alcalde fa la proposta de deixar l’expedient sobre la taula,
assumint el compromís de fer, durant el primer trimestre de l’any vinent, les
propostes d’aprovació d’un Pla parcial sobre l’espai de les basses i d’uns
plecs de condicions, no un de sol com ara, per tal de poder abordar el projecte
de rehabilitació de les bases per fases i per grups, atenent als grans usos que
ja estan definits. Correspondrà al pressupost municipal dotar les quantitats per
a dur a terme la inversió en l’espai públic.
El senyor Gonzalez pregunta si la resolució de les al·legacions queda en
suspens i, se li respon que si, en quedar sobre la taula, queda pendent de ser
resposta quan es facin les noves propostes.
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El senyor Juvillà, entén, que això és un replantejament de les Basses, i
pregunta pels usos que es preveuen. El senyor Alcalde li respon que no hi ha
un canvi de replantejament, però, sí cal fer un diàleg entre tots. La proposta
és la mateixa, ja que l’ús públic del parc es manté igual i comenta que detall
dels usos vindrà determinat en el Pla parcial.
El senyor Vilella manifesta la seva satisfacció per aquesta decisió, ja que el
seu grup sempre s’ha oposat a fer un parc temàtic a les Basses.
El senyor Osorio pregunta si el plec de condicions serà nou i si es manté el
preacord amb la marca Barrufets. L’Alcalde li respon que sí, que els plecs
seran nous, aprofitant la feina feta i explica que l’Ajuntament té un acord amb
la marca fins a 31 de desembre, prorrogable i, qui opti, si així ho decideix el
Ple, per fer un parc temàtic, disposarà dels drets per fer-lo.
El senyor Juvillà pregunta fins quan es té aquest dret i el senyor Gonzàlez
pregunta pel seu cost. L’Alcalde els respon que és té fins a 31 de desembre,
prorrogable per anys i, que el cost, per l’Ajuntament, és zero.
El senyor Postius explica els treballs fets amb el grup socialista ja el mandat
passat, pensa que ara amb el fraccionament pot ser més aviat una realitat.
Proposa ampliar el consens entre el dos grups amb la resta de grups
municipals.
Queda doncs l’expedient sobre la taula
3.2. Promoció:
3.2.1. Expedient 121/2015
Proposta d’aprovació de la clàusula addicional al Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Lleida i la FECOM.
El senyor Gonzalez manifesta la seva abstenció, donat que les activitats de la
FECOM ja s’estan duent a terme. La senyora Mercadé li explica que només
es modifica una de les clàusules.
S’informa favorablement amb l’abstenció del Comú, donant per tancat el
debat, a efectes del proper Ple.

4. Expedients de la regidoria de promoció i gestió de l’hàbitat urbà, rural i la
sostenibilitat per conèixer de forma prèvia a la Junta de Govern Local:
4.1. Planejament i gestió:
4.1.1. Expedient 127/2015
Proposta d’aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels
clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Lleida.
El senyor Larrosa explica que ja es va informar la passada comissió, que no
s’ha rebut cap suggeriment dels grups. El senyor Blanch explica l’expedient
amb detall.
El senyor Caballero pregunta si es tenen en compte sols els usos públics o
també els privats. El senyor Blanch li respon que tots dos.
El senyor Juvillà explica que el seu grup creu que aquesta reglamentació és
excessiva, ja que s’estigmatitzen aquestes activitats i creu que procedia fer-ho
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mitjançant ordenança i no a través de Pla especial, ni amb la pròrroga dels
dos anys. El senyor Blanch li clarifica que el període de suspensió es d’un nou
any, que pot ser menys si s’aprova abans definitivament el Pla. I, creu, que
dona una millor solució la figura del Pla especial.
El senyor Baiget pregunta sobre la repercussió del preu d’expropiació als
titulars de les noves activitats que s’hi implantin, vol saber si ho pagaran
aquests o l’Ajuntament. El senyor Blanch li diu que el pagament el farà
l’Ajuntament, però podrà decidir-ne la repercussió.
El senyor Osorio comenta, en relació al mapa d’implantació, que en els llocs
on es pot ubicar surten espais com el cementiri i la Seu Vella. El senyor
Blanch explica que el plànol es neutre i, per això, també incorpora espais com
els carrers o les zones verdes, però que cal que estiguin autoritzats aquests
usos.
La senyora Culleré pregunta quins danys i perjudicis es consideren al moment
d’expropiar l’ús. El senyor Blanch li respon que venen delimitats en el punt 2
(obres realitzades per adequar el local per aquell ús, depreciades amb el
temps).
4.2. Contractació:
4.2.1. Expedient 262/2015
Proposta d’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha
de regir el contracte de serveis per la realització del servei de suport als
treballs tècnics de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Lleida, mitjançant procediment obert i de l’inici de la licitació.
El senyor Baiget creu que ja que es tracta de contractar persones, seria millor
fer una oferta pública d’ocupació.
5. Informe de la regidoria de promoció i gestió de l’hàbitat urbà, rural i la sostenibilitat.
5.1 Treballs revisió Pla de mobilitat.
El President explica que properament convocarà els regidors per revisar el document
actualment existent. Al respecte, se’l farà arribar el document vigent.
5.2 Al·legacions al Pla de viatgers de Catalunya.
També, comenta que els farà arribar les al·legacions que s’han formulat des de
l’Ajuntament, que en una reunió amb el subdirector general, aquest, ha demanat que es
facin arribar les consideracions que al respecte tingui l’Ajuntament.
5.3 Sessió monogràfica amb la Comissió d’urbanisme de la Generalitat, de l’Avanç del
POUM.
Informa que el passat dia 6 d’octubre es va fer una reunió i es va rebre l’informe
favorable per part de la comissió. Per això, s’ha superat un altre tràmit i ara se
continuaran els treballs del POUM.
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6. Informe de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’ocupació i
l’emprenedoria.
6.1 Dates festius comercials 2016
Informa que els dos festius d’autorització municipals seran els dies 12 octubre i 4 de
desembre.
6.2 VII festa del vi
Informa, alhora que convida tothom, de la festa que es farà els propers dissabte i
diumenge a la plaça de la Llotja.

7. Precs i preguntes dels diferents Grups municipals.
Pel que fa a les diverses propostes d’actuació plantejades:
7.1 Expedient 25/2015, Proposta del grup municipal CIU, de 15 d’octubre, relativa a
l’habilitació d’instal·lacions per a joves a la zona del Parc de l’aigua.
El President explica, com va fer en l’anterior comissió, que s’hi està treballant, que és un
espai pensat per adolescents, que s’estan estudiant diverses ubicacions, que s’han
comentat amb l’AAVV de la Bordeta i, que s’ha dut a terme la gestió per part de la regidora
de la Bordeta, senyora Parra.
7.2 Expedient 26/2015, Proposta del grup municipal de CiU, de 15 d’octubre, relativa a la
millora de la regulació semafòrica de la zona de la rotonda de Copa d’Or (rotonda Mestres).
El senyor Larrosa comenta que remetrà l’informe amb les gràfiques que han fet els tècnics,
que procediran a estudiar la viabilitat d’una gestió dinàmica de les cues i dels temps.
7.3 Expedient 27/2015, Proposta del grup municipal CIU, de 15 d’octubre, relativa a
l’arranjament d’un aparcament públic a la plaça del Molí de Sant Anastasi.
Es tracta, en aquest cas, de terrenys que són en part de titularitat privada i s’estan fent
gestions per tal d’aconseguir un acord amb els propietaris.
7.4. Expedient 42/2015, Proposta del Grup Municipal de CiU, de data 10 de setembre de
2015, relativa a l’estudi d’un pas de vianants al carrer Príncep de Viana, cantonada amb
Corts Catalanes.
L’informe tècnic conclou que, tècnicament, la proposta és viable, doncs no té afectació al
trànsit.
7.5 Expedient 48/2015, Proposta del Grup Municipal del PP, de 5 d’octubre de 2015,
relatives al condicionament i sanejament dels jardins de la Serreta de l’Escorxador.
El senyor Vilella lliura la còpia de dues fotografies. El President li exposa que els tècnics
veuen viable la proposta, però manifesten la necessitat de dotació econòmica.
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7.6 Expedient 57/2015, Proposta del Grup Municipal del Comú de Lleida, de 8 d’octubre de
2015, relativa a l’ampliació d’una parada d’autobús al barri de Magraners.
El President manifesta que s’està estudiant des de fa dies, que té un impacte sobre la línia 7
i que es possible fer-ho sempre que hi hagi una optimització del trajecte i que s’està fent
l’estudi corresponent.
7.7 Expedient 58/2015, Proposta del Grup Municipal del Comú de Lleida, de 8 d’octubre de
2015, relativa a la creació d’un grup d’estudi urbanístic sobre els itineraris adaptats per a
vianants i persones amb mobilitat reduïda a la ciutat de Lleida, per tal d’adequar el major
nombre de carrers possibles a la normativa o al Codi d’accessibilitat de Catalunya.
Donat que aquests assumptes formen part del Pla de mobilitat, proposa de treballar-ho dins
dels estudis per la revisió del Pla de mobilitat i els demana que ho incorporin, aleshores, com
a proposta. A l’efecte caldrà preveure una partida al pressupost de 2016 i en paral·lel fer els
estudis corresponents.
7.8 Expedient 61/2015, Proposta del Grup Municipal d’ERC, de 13 d’octubre de 2015,
relativa a la realització de millores al voltant de l’escola Frederic Godàs.
La Presidència explica que hi està d’acord, que això forma part de l’agenda 21, que
s’estudiarà de fer-ho en dues fases, la primera aquest any i la resta es preveu pel proper
2016.
7.9 Expedient 62/2015, Proposta del Grup Municipal d’ERC, de 13 d’octubre de 2015,
relativa a la dotació pressupostària per a l’any 2016 per ampliar el nombre d’arbres a la ciutat
de Lleida.
La Presidència explica que les plantacions s’han de fer en aquesta època de l’any.
7.10 Expedient 64/2015, Proposta del Grup Municipal ERC-Avancem, de 13 d’octubre de
2015, relativa a dignificar el monument dedicat a Lluis Companys.
Explica que actualment s’està treballant en la neteja del monument a la Doctora Castells. Cal
veure si els monuments estan ubicats sota zones arbrades. L’informe dels serveis tècnics de
patrimoni ha estat favorable i es compromet a arranjar-la abans de final d’any.
7.11 Expedient 65/2015, Proposta del Grup Municipal de CIU, de 15 d’octubre de 2015,
relativa a treure la paraula “Minusvàlid” de les plaques d’aparcament reservades a persones
amb discapacitat.
La proposta s’accepta, de fet, a les noves ja no hi figura, el que es farà es anar reposant les
que hi ha existents.
7.12 Expedient 67/2015, Proposta del Grup Municipal del Partit Popular, de 15 d’octubre de
2015, relativa a queixes veïnals i d’usuaris per la falta de manteniment i conservació de
l’ascensor de la Serreta de l’Escorxador.
És evident que cal fer neteges addicionals, es reforçaran els manteniments, el manteniment
dels ascensors, s’incorporarà com un element ordinari de manteniment en el concurs per al
manteniment dels edificis públics. Pel que fa a la instal·lació d’una càmera de vídeo, es
compromet a estudiar els temes de seguretat per veure si s’hi poden incloure.
 plaça de la Paeria, núm. 11 2a planta - Edifici Pal·las 25007
Lleida
 973700383 - ext. 1383 Fax. 973700475 - ext. 1475  oficialiamajor@paeria.es
Pàg. 8 de 11

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
Comissió Informativa de polítiques de la gestió
i promoció de la ciutat i la sostenibilitat
Oficialia Major
MT/pc

7.13 Expedient 81/2015, Proposta del Grup Municipal de CIU, de 19 d’octubre, relativa al
manteniment de la via publica de la ciutat pintant els carrils de les rotondes.
El President explica que s’hi està treballant i que es va avançant repintant-les. S’accepta la
proposta.
7.14 Expedient 87/2015, Proposta del Grup Municipal de Ciutadans, de 20 d’octubre, relativa
a l’ampliació horària i zones de càrrega i descàrrega a la ciutat.
El President considera que és un tema també a incorporar en el paquet general d’estudi de
la mobilitat i, que hi cal implicar a les associacions de comerciants, als taxistes, als
transportistes, etc.
7.15 Expedient 92/2015, Proposta del Grup Municipal del Partit Popular, de 22 d’octubre,
relativa a la recollida de les deposicions d’animals domèstics.
El President explica que hi està totalment d’acord i, que des de serveis urbans, s’està
treballant en una campanya de comunicació de civisme amb les empreses que treballen per
l’Ajuntament i exposa alguns exemples de la campanya. També, aprofita per plantejar una de
les propostes que sotmetrà a consideració, que és la d’establir un sistema d’observació per
part de la ciutadania, per fer avaluacions dels serveis urbans.
El senyor Baiget comenta que la guàrdia urbana de paisà és l’element més efectiu per a
lluitar contra aquests temes de manca de civisme.
7.16 Expedient 59/2015, Prec del Grup Municipal del Comú de Lleida, de 8 d’octubre de
2015, relatiu a l’habilitació per a treballadors i usuaris d’estacionaments de bicicletes dins de
les instal·lacions municipals, preveient-se una partida per a 2016.
El President manifesta que cal veure com i de quina manera es pot fer. Proposa incorporarho també dins del Pla de mobilitat.
El senyor Caballero manifesta que pot donar fer que en una ciutat com Ferrara, en què l’ús
de la bicicleta és total, el 99% estan aparcades al carrer.
El senyor Baiget creu que si són espais oberts dins d’un recinte hi estan d’acord, però si és
dins dels edificis, ho creu desencertat. S’acorda que es tractarà dins el Pla de mobilitat.
7.17 Expedient 88/2015, Prec del Grup Municipal de CIU, de 14 d’octubre, relatiu a la
compareixença de l’empresa concessionària encarregada de la desratització.
El President manifesta que es tracta d’un contracte, no d’una concessió i, que abans de
promoure compareixences, el que cal és que si hi ha alguna inquietud en algun servei,
comunicar-ho als responsables del govern, que recavaran la informació dels serveis tècnics i
contestaran. De moment, es demanarà un informe a l’empresa per la comissió sobre els llocs
on hi hagi incidències, les causes, etc.
El President exposa que la resta de propostes, així com, les preguntes escrites entrades
amb posterioritat a la convocatòria de la comissió, queden pendents de contestar. De la
resta de preguntes escrites, quina resposta s’ha demanat per escrit, es lliura un sobre a
cadascun del grups municipals.
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7.18 El senyor Talamonte transforma una pregunta escrita en oral, la presentada en data 21
d’octubre de 2015 (expedient 90/2015), on pregunta sobre la causa per la qual es demana la
cessió d’un camí a ADIF i, en la qual, demana còpia de l’informe elaborat pels tècnics
municipals per a l’adequació d’aquest camí.
El President exposa que fa un mes la comissió li va encomanar la intervenció per trobar
solucions al conflicte veïnal, entre la família Plaza i la família Pifarré, al voltant d’una
explotació ramadera. S’ha reunit amb representants de les dos parts i amb els tècnics per
cercar solucions, per trobar un espai conciliació entre els veïns i per a què una explotació
ramadera no es vegi abocada a tancar per manca de condicions d’accessibilitat. Hi ha vàries
alternatives i, s’estan estudiant totes, una de les alternatives es utilitzar determinades vies
de serveis, de les quals, el titular és ADIF, per això, es vol proposar a la Gerència de gestió
patrimonial d’aquesta entitat, la cessió al municipi de totes les vies que transcorren pel
municipi, perquè aquests eixos són importants per l’horta de Lleida, en els aspectes de la
mobilitat i, per això, s’hi ha de treballar. Un altra opció, alternativa, es intentar tancar un
acord per un pas alternatiu. Pel que fa a l’informe es tracta d’una nota interna, signada per
dos tècnics, a petició d’un regidor, que es farà arribar, un cop remés a les parts interessades
que també l’han demanat.
El senyor Vilella pregunta per la possibilitat alternativa que ha plantejat, a la qual cosa, el
President li respon que afecta a tres veïns i que tindrà la resposta la propera setmana.
7.19 El senyor Carlos González, també, comenta la pregunta escrita presentada en data 21
d’octubre de 2015 (expedient 91/2015), en la qual, demana les mesures que l’Ajuntament
adoptarà en relació a la petició d’intervenció feta pel comitè d’empresa d’Autobusos de
Lleida S.A.
La Presidència li respon que no n’està assabentat i que cercarà aquesta informació que
desconeix, tot i que, la setmana passada va estar parlant amb el gerent de l’empresa amb
motiu de Municipàlia. El senyor Larrosa es compromet a parlar amb totes les parts per tindre
coneixement de la problemàtica i per tal de donar una resposta més concreta.
El senyor Baiget pregunta per una pregunta formulada en data 17 d’octubre, el President li
respon que de les preguntes escrites, seran lliurades les respostes als grups que les han
formulat, en acabar la comissió.
A continuació, el President abandona la sessió i dona la paraula al vicepresident, senyor
Peris, que passa a respondre les propostes en les matèries del seu àmbit:
7.20 Expedient 55/2015, Proposta del Grup Municipal del Comú de Lleida, de data 7
d’octubre de 2015, relativa a la urgent rehabilitació i adequació del Mercat Central.
El senyor Peris explica que s’ha demanat un pressupost, que puja uns 64.000€, i que es
mirarà de reservar una partida pressupostària als pressupostos de 2016.
7.21 Expedient 56/2015, Proposta del Grup Municipal del Comú de Lleida, de 8 d’octubre de
2015, relativa a la urgent rehabilitació i promoció del Mercat de Balafia.
El senyor Peris explica que, des de sempre, els paradistes s’han negat a que l’ajuntament
participés en la sessió i a la modificació dels horaris, que alguns operadors s’han negat a
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venir als mercats municipals, precisament, per un tema d’horaris. Els estudis de mercat
expliquen que les hores punta, de més venta als consumidors són de 6 a 9 de la tarda.
Proposa de fer una sessió monogràfica a mitjans de novembre amb els tècnics de la
regidoria, per parlar de tots els aspectes relatius als mercats municipals.
8. Torn obert de paraules.
Dins del torn obert de paraules es demana que les propostes formulades, amb caràcter previ
a la convocatòria, siguin incloses en una relació. La Presidència manifesta que la propera
convocatòria inclourà un annex en el qual figurarà la relació de les propostes plantejades.
A continuació, es lliuren les respostes escrites i el senyor Peris manifesta que les que
manquen es contestaran properament.

I, com a vicepresident, aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
El president

El vicepresident
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