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

Identificació de la sessió
Núm.: 4/2016
Caràcter: ordinari
Data: 22 d’abril de 2016
Horari: de 11:00 a 14:20 hores
Lloc: sala de reunions de la segona planta de l’Edifici Pal·las
Assistents
Titulars:
Fèlix Larrosa Piqué, president
Rafael Peris Martin, regidor del PSC
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- Cup Lleida
Dolors López Aguilar, regidora del PP
Carlos González Iglesias, regidor del Comú
Francesc Roselló Ricart, representant de la FAVLL
Altres assistents:
Carme Culleré Llavoré, regidora de CiU
Joan Vilella Jounou, regidor del PP
Tècnics municipals:
Joan Blanch Ripoll, coordinador tècnic de planejament urbanístic
Montserrat Gil de Bernabé Sala, cap de servei de Serveis urbans
Cristian Riera Plana, cap de secció de concessions
Mireia Mercadè Merola, cap de secció comerç, mercats i consum
Montse Tomàs Pallerols, secretària
Han excusat l’absència el senyor Josep Farrero Jordana i la senyora Esther Fanlo Grasa.
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
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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. Propostes, precs i preguntes dels diferents Grups municipals.
8. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
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 març de 2016, que es dóna per llegida i és aprovada per unanimitat.

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 es detallen en els apartats dos i tres d’aquesta acta, llevat
d’aquelles en què explícitament es fa constar una altra cosa. Per altra banda, els expedients
en què no es faci constar el contrari, no seran sotmesos a debat del proper ple municipal.
2.1. Patrimoni:
2.1.1. Expedient 5/2014
Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i
encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Lleida, per a l’any 2016, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge de Lleida.
2.1.2. Expedient 6/2014
Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida, per a l’any 2016,
relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.
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En relació a aquests dos convenis el senyor Baiget planteja que són convenis que
porten data de 31 de desembre i que haguessin tingut que passar en una comissió
anterior. I, el senyor Gonzalez, pregunta perquè són convenis ja signats si no tenen
l’aprovació prèvia del ple. En aquest sentit se li explica que es tracta d’un conveni de
col·laboració entre dues administracions, que hi ha hagut converses en tot moment
sobre la continuïtat del conveni, que es tracta de convenis tipus, que la Generalitat
signa i remet als Ajuntaments, que l’Alcalde pot signar convenis amb caràcter previ i
que després eleva a l’òrgan plenari i que la representació de l’Ajuntament per a
signar convenis correspon a l’Alcaldia.
2.2. Medi Ambient i Horta:
2.2.1. Expedient 110/2016
Proposta d’aprovació de les bases reguladores de la concessió d’ajuts en matèria
d’Horta per a l’any 2016.
La Presidència, donat que aquest punt no ha estat vist per la comissió de l’Horta,
planteja de deixar aquest expedient sobre la taula, pendent de què passi per la
comissió de l’Horta, per tal que faci les recomanacions que li són assignades pel
cartipàs.
El senyor González fa la consideració de què això suposa l’endarreriment de la
convocatòria amb la conseqüència que pot representar en matèria de terminis de
cara a l’atorgament dels ajuts.
El senyor Larrosa manifesta que ho entén, però que vol que la comissió de l’Horta ho
vegi, a efectes de ser coherents amb les funcions dels òrgans dels quals l’ajuntament
s’ha dotat, i planteja la possibilita d’estudiar la formula per tal d’agilitzar els tràmits.
Aquest expedient queda sobre la mesa.

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. Expedient 25/2016
Proposta d’aprovació de les bases reguladores de les línies de subvencions pel
foment del comerç local associat i per a la protecció dels drets de les persones
consumidores, de l’àmbit de promoció de la ciutat de l’Ajuntament de Lleida.
El senyor González manifesta l’abstenció del seu grup, a efectes de ser coherents
amb una proposta, relativa a totes les bases de les subvencions, que volen plantejar
a la junta de portaveus.
La senyora Simó demana informació sobre les subvencions atorgades l’any anterior
i la presidència l’informa que aquestes ja varen ser vistes per aquesta comissió amb
motiu de l’aprovació de les justificacions.
S’informa favorablement amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del grup
municipal del Comú.
Pel que fa al debat al Ple, per part del representant del Comú es manifesta que
depèn de la consideració que es faci de la proposta que volen formular a junta de
portaveus.
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3.2. Expedient 26/2016
Proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria 2016 del concurs
Gimcana destí Europa de l’Ajuntament de Lleida.
La Crida manifesta la seva abstenció en la votació i la voluntat del seu grup de
mantenir un debat al Ple sobre aquest expedient per la confusió que hi ha entre
Europa i Unió Europa i pel tractament que es fa a Europa en relació als refugiats. El
senyor Peris li comenta que es tracta d’una gimcana per promocionar els valors de
la Unió Europea.
S’informa favorablement amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció de la
Crida i l’expedient serà objecte de debat en el 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. Medi Ambient i Horta:
4.1.1. Expedient 160/2015
4.1.1.1. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida per a
l’any 2015 a l’entitat IPCENA – INSTITUCIÓ DE PONENT PER A LA
CONSERVACIÓ i L’ESTUDI DE L’ENTORN NATURAL, per la realització
de l’activitat “XVII Fira Natura”.
4.1.1.2. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida per a
l’any 2015 a l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA, ELS
PAGESOS, per la realització dels actes de la festivitat dels tres tombs de
Sant Antoni Abat.
El President manifesta un error de transcripció en l’expedient que serà corregit en
la proposta de la Junta.
El senyor Osorio pregunta perquè aquests ajuts no passen per Cultura en tractarse de l’organització d’una festivitat. La Presidència li respon que sempre han
tingut una consideració especial en el marc de la Regidoria de l’Horta, aspecte
aquest, que ratifica el senyor Roselló.
4.2. Arqueologia:
4.2.1. Expedient 22/2013
Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida per a l’any 2015 a
l’entitat Universitat de Lleida, per la revista d’Arqueologia de Ponent.
El President comenta que en la propera sessió en portarà exemplars pels regidors.
El senyor Osorio pregunta per la periodicitat d’aquesta revista i comenta que en
aquest cas es justifica l’edició de 2013. El senyor Larrosa li confirma que la revista té
caràcter anual i, que pel que fa a l’anualitat del 2016, s’està pendent de veure la
participació que la Universitat de Lleida pot tenir en el futur Consell sobre el Patrimoni
i en els debats que sobre aquesta matèria es generin de caràcter científic i tècnic.
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5. Informe de la regidoria de promoció i gestió de l’hàbitat urbà, rural i la
sostenibilitat.
5.1. Habitatge:
• Cens municipal d’habitatges buits. Comenta l’estat actual del cens d’habitatges,
explicant l’evolució respecte de l’informe de la sessió anterior. S’ha reduït i
actualment n’hi ha 1211 que es consideren buits.
• En relació als habitatges buits de les entitats financeres, explica els
procediments arxivats per no aplicació de l’ordenança, que són 5 que no arriben
als mínims o per la cessió del habitatges que s’han cedit, la qual cosa, ha
comportat l’exclusió de l’aplicació de l’ordenança.
• S’està en fase de tramitar la cessió de 48 habitatges per part d’una entitat a
l’Ajuntament, la qual cosa, suposaria l’exclusió de l’entitat del cens.
• Comenta una modificació important, ja que una de les entitats financeres, per
raons de criteri empresarial s’ha retirat de la negociació. Per això, explica que
s’ha iniciat el procediment d’aplicació de multes coercitives.
• Altres entitats estan pendents de concretar els habitatges que han de ser objecte
de cessió.
• S’està, també, en fase d’inspecció, s’han rebut informes de les companyies
subministradores.
• Algunes entitats han formulat al·legacions als requeriments municipals,
al·legacions que es troben en tramitació.
• Comenta que s’estan duent a terme altres negociacions relatives a promocions
immobiliàries buides que no estan finalitzades, actualment són 5, que es poden
sumar a l’oferta de lloguer social o plantejar altres formules de col·laboració.
El senyor Roselló pregunta perquè amb tot aquest nombre d’habitatges buits es
generen tants problemes d’ocupes en els barris. El senyor Larrosa li comenta
que el tema dels ocupes està bastant controlat, que es fan actuacions tant de
caire social, com de caràcter policial, doncs hi ha actuacions de caràcter incívic.
Diu que, al marge d’aquelles actuacions, des d’aquesta regidoria s’explica la
estratègia per fer més gran el parc municipal d’habitatges i, que si hi hagués més
recursos es promouria nous habitatges.
• Comenta que es volen posar en marxa operacions d’innovació social i urbana i,
també, informa a la comissió que s’estan estudiant les formules de caràcter
jurídic que permetin una evolució en aquest sentit, mitjançant la cessió a
cooperatives socials.
• Pel que fa al programa d’ajuts Rehab+, explica que s’està treballant en la revisió
de les bases per dur a terme una nova convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació,
que es vol ampliar a altres nuclis antics de la ciutat, a més del centre històric, i
que també, s’està treballant en incorporar ajuts relatius a aspectes com
l’accessibilitat i l’eficiència energètica.
El senyor Osorio planteja si es tindran en compte les conclusions dels treballs
sobre l’ordenança del paisatge urbà. La Presidència matisa que són actuacions
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diferents i comenta que en breu rebran les conclusions del tallers de participació
que es transformaran en la redacció del text d’una ordenança.
5.2. Punt recàrrega ràpida de vehicles:
El senyor Larrosa mostra en pantalla, al membres de la comissió, un esquema en el
qual mostra el format i la ubicació del punt de recàrrega de vehicles que ara és a
contractació per a la seva licitació.
El senyor Baiget pregunta si els senyals són iguals a tot l’Estat o se les dissenya
cada Ajuntament i, el senyor Larrosa, li comenta que aquestes són les icones que fa
anar l’Ajuntament de Barcelona, que s’han agafat com a model.
6.Informe de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de
l’ocupació i l’emprenedoria.
6.1 Ordenança municipal de venda ambulant:
El senyor Peris reitera als grups municipals la petició de què facin les aportacions
que consideren convenients a aquesta Ordenança. Comenta que fins a la data
només ha rebut aportacions dels grups municipals del PP i del Comú. La senyora
Simó li diu que el grup municipal de CiU també en va presentar, però que els hi
confirmarà, en aquest sentit, el senyor Peris li demana què, donat que no els hi
consta que els hi facin arribar una fotocòpia.
6.2 Diada de Sant Jordi:
El senyor Peris comenta que les autoritzacions de parades amb motiu de Sant Jordi
han disminuït en relació a l’any anterior, degut a l’aplicació de les modificacions
introduïdes en l’ordenança fiscal 3.1 d’aquesta anualitat.
El senyor Baiget li pregunta si autoritzen la instal·lació de les persones que s’ubiquen
en el semàfors i, el senyor Peris li respon que no, donat que sempre s’atorga permís
per un lloc estàtic i en un espai determinat.
6.3 Comenta que s’ha posat en marxa, fruit d’una moció, la campanya adreçada als
comerços, relativa a la Seu Vella i consistent en una enganxina.
7.Propostes, precs i preguntes dels diferents Grups municipals.
Respecte de les propostes plantejades, el President comenta que la Junta de portaveus va
prendre l’acord de tractar les mocions en comissió informativa i, també, de poder votar en
comissió aquells assumptes que es plantegen com a proposta de resolució i que fins ara en
aquesta comissió han estat tractats com a precs.
Per això, planteja que aquells assumptes plantejats com a proposta de resolució, que tinguin
aquest caràcter, i, que amb caràcter previ a la confecció de l’ordre del dia de la comissió,
puguin obtenir tots els informes precisos, que aleshores seran qualificats com a verds, a
partir del proper mes, seran incorporats en l’ordre del dia de convocatòria de la comissió. No
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així, aquells que tinguin el caràcter de vermells per estar incomplerts d’informes o per altres
consideracions de tipus tècnic, de pressupost o de competència.
Explica que fins ara s’han vingut considerant les propostes com a precs i que, de les 62
presentades fins al moment a aquesta comissió, 58 han estat acceptades i per aquest motiu
estan complertes o en tràmits d’execució.
La senyora Simó pregunta si es farà aquesta tramitació en totes les comissions. El senyor
Larrosa explica que se farà en aquesta comissió, ja que considera i que forma part de la
funció que el cartipàs assigna a la presidència de cada comissió. A més, explica que s’ha
parlat entre els tres presidents de les comissions i que deriva de l’acord de la junta de
portaveus.
Les propostes de resolució seran informades i, un cop hi figurin tots els informes, s’inclouran
a l’ordre del dia. El senyor Osorio pregunta en quins terminis s’han de presentar i el
President respon que en aquells que permetin dur a terme tota la tramitació de l’expedient.
A continuació, es passen a debatre les propostes presentades:
7.1 Expedient 115/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal de CiU, de data 14 de
març de 2016, relativa a la protecció i conservació de l’arbrat i espais verds de Lleida.
(Registre General 10673).
La senyora Simó manifesta que aquesta proposta de resolució ja va estar retirada en la
passada comissió.

7.2 Expedient 119/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal d’ERC Avancem, de data
5 d’abril de 2016, relativa garantir el compliment de la Llei en matèria de benestar animal i
creació d’una comissió d’avaluació per a la propera edició de MASCOTA’M (Registre
General 13984), que proposa:
1. Declarar Lleida ciutat amiga dels animals.
2. Controlar totes les actuacions públiques on hi intervinguin animals, per tal de garantir el
compliment de la Llei en matèria de benestar animal.
3. Crear una comissió d’avaluació per la propera edició de Mascota’m. La comissió estaria
formada per un membre de la comissió d’ètica del col·legi de veterinaris, un membre de les
protectores, un representant de l’Ajuntament i un de Fira de Lleida.
La Presidència comenta que el primer punt és una declaració política, que pel que fa al
segon dels punts, es tracta d’una competència que és de la Generalitat de Catalunya i que el
que es pot fer, és instar a la Generalitat doncs, tal com manifesten els informes emesos, és
l’administració competent, per tal que dugui a terme el control, que es proposa. I, respecte
del tercer punt, la consideració que fan els tècnics, en no ser mascota’m una activitat de
l‘Ajuntament, és instar a la Institució firal per a què creï aquesta comissió d’avaluació.
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El President proposa, per tant, l’aprovació del primer punt i planteja unes esmenes a la
moció proposada per ajustar-les a les propostes tècniques formulades.
El senyor Baiget diu que està conforme amb el punt 1, però que en el punt 2 discrepa, ja que
pensa que l’Ajuntament també és competent per a controlar les actuacions en què
intervinguin animals. La senyora Montserrat Gil de Bernabé li aclareix que en el tema relatiu
a l’autorització de certàmens amb animals vius, la competència, és exclusiva de la
Generalitat de Catalunya.
També se li aclareix per la secretaria de la comissió que si és tracta del control de l’exercici
de competències municipals, la competència correspondria a l’alcaldia i, per tant, no pot ser
objecte d’una proposta de resolució, ja que aquestes han de venir referides a les
competències que la normativa atorga al Plenari municipal. Les accions de reprovació al
govern no poden ser objecte de propostes de resolució en comissió informativa. Un altre
aspecte que es matisa és que la comissió no és un òrgan competent per dur a terme una
aprovació, sinó que el que fa és informar, per la qual cosa, així, es farà constar. També es
determina que les propostes de resolució es remetran a l’Alcaldia, donat que la comissió no
té tampoc caràcter d’òrgan representatiu de l’Ajuntament quan s’ha d’adreçar a altres
institucions.
En el torn d’intervencions, el senyor González es manifesta a favor de la protecció dels
animals, comenta que al Cucalòcum també es va donar la situació del carrusel amb animals
que planteja l’expositiu de la moció, per la qual cosa, proposa l’esmena de què no es limiti la
moció a la fira Mascota’m, sinó que es faci extensiva a totes aquelles fires en que
intervinguin animals. Aquesta esmena és acceptada pel proposant de la moció.
El senyor Vilella comenta la polèmica plantejada per les dues protectores amb ocasió de la
fira Mascota’m i comparteix la proposta d’instar a la Generalitat i a Fira de Lleida. El senyor
Juvilla manifesta que comparteix aquests criteris. El senyor Osorio manifesta estar d’acord
amb el punt primer de la moció, però creu que crear una comissió de seguiment per una fira
és poc operatiu, per això coincideix en fer-ho extensiu a totes les fires en que intervinguin
animals.
La senyora Simó manifesta que CiU està d’acord amb aquestes consideracions que s’han
introduït al debat. I, el senyor Larrosa, en representació del PSC manifesta també la seva
conformitat en els termes introduïts en el debat.
Així doncs, la proposta de resolució queda redactada en els termes següents:
“7.2 Expedient 119/2016, Proposta de resolució del grup municipal d’ERC-Avancem, de data
5 d’abril relativa a la declaració de Lleida com a ciutat amiga dels animals, el compliment de
la llei en matèria de benestar animal i l’estudi de la creació d’una comissió de seguiment de
les fires en que intervinguin animals.
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Vista la proposta de resolució promoguda ERC-Avancem, amb el vots a favor a favor dels
representants del grups municipals, PSC, CiU, C’s, ERC-Avancem, Crida per Lleida-CUP,
PP i Comú de Lleida, s’ha informat favorablement la proposta següent:
1. Declarar Lleida ciutat amiga dels animals.
2. Instar la Generalitat de Catalunya a controlar totes les actuacions públiques dels
certàmens firals on hi intervinguin animals, per tal de garantir el compliment de la Llei
en matèria de benestar animal.
3. Instar a Fira de Lleida per a que estudiï la creació d’una comissió d’avaluació per a
les fires en que intervinguin animals. Comissió que es proposa estigui formada per
un membre de la comissió d’ètica del col·legi de veterinaris, un membre de les
protectores, un representant de l’Ajuntament i un de la Fira de Lleida.
4. Traslladar aquesta proposta de resolució a l’Alcaldia.”
7.3 Expedient 121/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal d’ERC Avancem, de data
5 d’abril de 2016, relativa a l’Ordenació de l’enllumenat per a la protecció del Medi Nocturn i
pel dret a una il·luminació uniforme i adequada de la ciutat. (Registre General 13993).
Aquesta proposta de resolució la Presidència comenta que té índex vermell, ja que no es
disposa encara de tots els informes, per la qual cosa, es requeriran i, un cop obtinguts, es
formularà el debat en una propera sessió.

7.4 Expedient 129/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal del PP, de data 8 d’abril
de 2016, relativa a la revisió de la teulada del pavelló poliesportiu de la Bordeta per verificar
si la uralita del sostre conté amiant i procedir a la seva substitució. (Registre General 14683)
Aquesta proposta de resolució planteja els següents punts:
1. L’Ajuntament de Lleida procedirà a analitzar de forma urgent i prioritària la teulada del
pavelló poliesportiu de la Bordeta per a verificar si la uralita del sostre conté amiant,
procedint, a la seva substitució, en cas afirmatiu.
2. L’Ajuntament de Lleida procedirà a substituir les plaques del fals sostre que estiguin en
mal estat.
En aquest cas, la Presidència informa que es va fer una visita d’inspecció, que consta a
l’expedient un informe de l‘Agencia catalana de salut pública en el que especifica que les
instal·lacions existents son innòcues, si no es tracten, i també que hi ha un informe dels
serveis tècnics que determina que el pressupost d’aquesta obra és de 40.000 euros.
La secretària de la comissió informa que en aquest cas no es tracta pròpiament d’una
proposta de resolució, sinó d’una proposta d’actuació, ja que l’òrgan competent per a dur
aquesta actuació d’acord amb la normativa vigent és l’Alcaldia i d’acord amb el cartipàs és el
Tinent d’Alcalde que presideix aquesta comissió.
Per aquest motiu el President pren nota de la proposta d’actuació del grup municipal del PP i
diu que es farà el seguiment adequat i, si cal intervenir, es farà.
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7.5 Expedient 130/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal del PP, de data 8 d’abril
de 2016, relativa a què l’Ajuntament insti a la Generalitat de Catalunya a dur a terme de
forma urgent i prioritària la demolició de l’antic edifici de Magisteri i reclamar el compromís
per recuperar la proposta inicial de construir-hi un nou edifici que reuneixi les diferents seus
de la Generalitat a Lleida o un equipament comunitari per al Centre Històric. (Registre
General 14685).
Aquesta proposta de resolució planteja un punt únic:
“L’Ajuntament de Lleida insta a la Generalitat de Catalunya a dur a terme, de forma urgent i
prioritària, la demolició de l’antic edifici de Magisteri i reclama el seu compromís per a
recuperar la proposta inicial de construir-hi un edifici que reuneixi les diferents seus de la
Generalitat a Lleida o un equipament comunitari per al Centre Històric”.
El President manifesta que es tracta d’una proposta de resolució de caràcter polític i el
senyor Vilella com a proponent de la proposta, l’exposa a la resta de grups municipals i a
continuació s’entra en el debat, amb els posicionaments següents:
El senyor Roselló manifesta el seu acord en què l’edifici sigui enderrocat i que la Generalitat
el transformi en un edifici que permeti activar el barri. El senyor González creu que en
tractar-se d’un equipament, cal escoltar a la ciutadania, i cal que doni satisfacció a les
necessitats del barri. Manifesta l’abstenció del seu grup per correspondre aquesta decisió a
la Generalitat. El senyor Juvillà coincideix en la necessitat de que es faci un equipament pel
centre històric i per a la ciutat. El senyor Baiget manifesta que no té constància de la voluntat
de fer un aparcament, per la qual cosa, manifesta l’abstenció del seu grup.
El senyor Osorio manifesta compartir la necessitat de que tots els serveis de la Generalitat
es concentrin en un únic espai i que això permeti dinamitzar el barri, per tant, manifesta el
seu vot a favor. La senyora Culleré manifesta l’abstenció del seu grup, doncs sap que la
demolició ja està en tràmit i pel que fa a la centralització de totes les dependències de la
Generalitat determina que depèn del pressupost i que no és competència municipal. Creu
que caldrà cercar, en tot cas, el consens i la participació ciutadana. El senyor Larrosa, en
nom del PSC manifesta que ja ha tingut entrada a l’Ajuntament la sol·licitud de llicència
d’enderroc, la qual es troba en tràmit d’informe. Li consta que hi haurà un aparcament
provisional, però desconeix la destinació final que la Generalitat farà del solar.
Es sotmet a votació la proposta de resolució en els termes proposats,. S’informa a favor amb
els vots a favor de PSC, C’s, PP i Crida i l’abstenció dels grups de CiU, ERC i Comú. I serà
traslladada a l’Alcaldia.

7.6 Expedient 131/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal del PP, de data 8 d’abril
de 2016, relativa a que l’Ajuntament insti a la finalització del lloguer del Palau de Vidre, com
a mesquita, signat amb la Comunitat Musulmana del carrer del Nord. (Registre General
14687).
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Aquesta proposta de resolució planteja un punt únic:
“L’Ajuntament de Lleida insta al Paer en Cap, com a President del Patronat de la Fundació
Fira de Lleida a fixar un termini, que en cap cas sobrepassarà els sis mesos, per a la
finalització del lloguer del Palau de Vidre com a mesquita, signat amb al Comunitat
Musulmana del carrer del Nord”.
El senyor Vilella com a proponent de la proposta de resolució l’exposa a la resta de grups
municipals i a continuació s’entra a debatre, amb els posicionaments següents:
El senyor Roselló manifesta el desacord dels veïns en que sigui utilitzat aquest lloc com a
mesquita. El senyor Gonzàlez considera que és un tema complex, que es pot formular amb
demagògia, ja que per una banda es diu que l’edifici no compleix les condicions de seguretat
i higiene, per altra, es defensa un estat laic i finalment, no planteja cap solució, per això,
comenta el vot en contra del seu grup.
El senyor Juvillà comenta també el seu vot en contra, ja que considera que el consens no es
busca acabant contractes, demana un debat seriós i un consens polític en matèria de
religions. El seu grup ha presentat un prec relatiu a la ubicació dels centres de culte.
Proposen fer un debat entre el Consell de religions i l’Ajuntament.
El senyor Baiget comenta que la proposta no la poden recolzar, planteja una transacció en
el sentit de que s’insti a Fira de Lleida a que en el termini de 6 mesos contacti amb el
llogater per fer-li avinent que aquest no és l’espai idoni.
El senyor Osorio manifesta que cal escoltar a tots, als veïns afectats i a la comunitat
musulmana i considera que aquesta comissió informativa no és el lloc més adient per dur a
terme aquest, per això, manifesta l’abstenció del seu grup.
La senyora Simó també manifesta l’abstenció del seu grup, donat que si bé, com diu la
moció del grup PP no és el lloc idoni, cal tenir present que fa temps que es busca un lloc
adient i que cal prendre una decisió de cara a trobar la solució d’un espai idoni.
El senyor Larrosa en nom del PSC creu que la transacció plantejada per ERC es queda
curta i que totes les intervencions tenen raó. No es poden plantejar límits sense oferir
alternatives en paral·lel. No correspon el debat a aquesta comissió, aquí, correspon el debat
dels espais on poden anar aquests equipament comunitaris a efectes de planejament
urbanístic. Cal tenir en compte que a l’expedient de la proposta de resolució figura l’informe
de Planejament que determina que els equipaments poden tenir l’ús de culte i, per tant, des
del punt de vista de planejament no hi ha res a dir.
El President de la Comissió planteja que instar a la institució firal a resoldre el contracte no
permet avançar en res en la resolució del problema. La proposta del PP no és pot tirar
endavant des d’aquesta comissió perquè no es tracta d’una matèria que li sigui pròpia. La
proposta ha d’anar adreçada a la comunitat Musulmana, que és a qui cal instar per a que
busqui un local més idoni i per això considera que aquesta comissió, el que ha de fer, és
traslladar aquest neguit als responsables municipals en aquesta matèria.
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Per tant, la Presidència proposta una transacció, que el proponent de la proposta accepta i
és la de que des d’aquesta comissió es traslladi a la Regidoria responsable dels afers
religiosos d’aquest Ajuntament la petició de que iniciïn els procediment i/o les converses
convenients amb la Comunitat musulmana, per tal de buscar una solució definitiva a efectes
de trobar un espai més idoni per a la realització de les activitats de culte d’aquesta
comunitat, que actualment es fan en el Palau de Vidre. Cal que es tingui present que el
planejament preveu diversos solars que accepten l’ús religiós i que cal contar amb el la
participació i consens amb els veïns i de totes les parts afectades.
Finalment, es decideix que la Presidència proposarà un nou redactat a efectes de ser
consensuat, entre tots els membres de la comissió, en una propera sessió.

7.7 Expedient 158/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal de CIU, de data 12 d’abril
de 2016, relativa a que l’Ajuntament de Lleida, en el recolzament per esportistes d’èlit de
Lleida, de la candidatura presentada per ser Seu esportiva sota el nom Programa Lleida
Sport&Emotion, inclogui a dones esportistes lleidatanes. (Registre General 15160 – Rafa
Peris).
Aquesta proposta de resolució planteja un punt únic:
“Que l’Ajuntament de Lleida inclogui en la candidatura presentada per ser seu esportiva, on
hi ha 7 homes, a dones esportistes lleidatanes”
El senyor Cerdà explica que la proposta es va passar a la comissió d’esports i que allí es va
dir que es presentés aquí. El senyor Rosselló comenta que com a FAV està a favor de la
representació de les dones. Els senyors González, Vilella, Juvillà, Baiget i Osorio també
manifesten estar-hi d’acord.
El senyor Peris explica que es planteja aquí perquè és un tema de promoció de ciutat i
comenta també la inoportunitat de la proposta, doncs és un tema que ja s’està estudiant i es
disposa de diversos noms que faran possible fer aquesta inclusió femenina.
S’informa favorablement la proposta d’actuació i se’n donarà trasllat a l’Alcaldia.
7.8 Expedient 169/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal del PP, de data 15 d’abril
de 2016, relativa al condicionament i sanejament dels jardins de la Serreta de l’Escorxador
que actualment pateixen un alt grau de degradació. (Registre General 15808).
Aquesta proposta de resolució planteja un punt únic:
“L’Ajuntament de Lleida procedirà, de manera urgent, a condicionar i sanejar els jardins de la
Serreta de l’Escorxador que actualment pateixen un alt grau de degradació.”
El senyor Larrosa llegeix els informes que consten a l’expedient, en els quals s’expliquen les
operacions habituals de manteniment, els treballs extraordinaris previstos per als mesos
d’abril i de maig i la consideració de que les actuacions que es duen a terme son les
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correctes. Per tant, donat que es tracta d’una proposta que ja s’està duent a terme i, ateses
les competències municipals, es transforma en una proposta d’actuació.

7.9 Expedient 171/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal de CIU de data 15 d’abril
de 2016, relativa a la realització de l’ordenança municipal d’accessibilitat als edificis i als
espais urbans. (Registre General 15854).
La proposta de resolució formulada proposa els acords següents:
1. Que l’Ajuntament de Lleida inicií immediatament el procés de confecció de l’ordenança
municipal d’accessibilitat per a ésser aprovada el proper mes d’octubre de 2016.
2. Que la confecció d’aquesta ordenança sigui consultada i realitzada conjuntament amb
els col·lectius que pateixen el problemes d’accessibilitat, per tal d’incloure tots aquells
problemes i dificultats d’accessibilitat, i, que compti amb l’assessorament i la participació
activa del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat de la ciutat de Lleida.
3. Que aquesta ordenança inclogui els articles que recullen les ordenances d’altres
municipis de Catalunya en matèries com accessibilitat exterior, serveis higiènics
accessibles, semàfors amb senyals acústics, places d’aparcament accessibles, mobiliari
urbà, nivell d’il·luminació, procediments de llicències i comunicacions prèvies d’obres i
l’aprovació de plans urbanístics, entre altres.”
La senyora Culleré explica la proposta formulada, demana que s’hi comenci a treballar i que
s’aprofitin els tallers de participació ciutadana, a efectes de què puguin dir la seva. El senyor
Larrosa comenta l’informe desfavorable que consta a l’expedient i que es fonamenta en que
la Llei 13/2014 que preveu que els municipis elaborin o revisin els plans d’accessibilitat
d’acord amb el reglament de la llei i que aquest reglament encara està pendent d’aprovació
per part de l’administració competent, que és la Generalitat. Per la qual cosa, els mateixos
tècnics municipals prefereixen esperar a l’aprovació del reglament, tot i que, mentrestant, es
va treballant en temes d’accessibilitat.
En el torn del grups, el senyor González comenta que, en matèria d’accessibilitat dels equips
informàtics, s’ha elaborat un aplicatiu, l’e-accessible, i demana que es vagi treballant en
aquestes matèries. Aquest prec del Comú de Lleida es traslladarà als serveis informàtics
municipals.
El senyor Larrosa trametrà als grups municipals les actuacions que s’estan fent d’acord amb
l’actual pla d’accessibilitat i, pel que fa a la moció, s’acorda esperar a que sigui desenvolupat
aquest reglament per part de la Generalitat.

7.10 Expedient 172/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal de CIU, de data 15
d’abril de 2016, relativa a cercar una solució definitiva pels contenidors de brossa a l’horta
de Lleida. (Registre General 15856).
La proposta de resolució formulada planteja els acords següents:
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1. Cercar una solució per evitar el risc de desplaçament dels contenidors que hi ha
actualment a l’Horta de Lleida.
2. Buscar les solucions tècniques més adients per reduir l’impacte visual de les zones de
contenidors de l’Horta de Lleida i buscar la integració paisatgística més idònia.
3. Prioritzar els futures accions i inversions en l’Horta, tenint en compte aquesta
problemàtica actual”
El senyor Larrosa considera que donat que es tracta de matèries relacionades amb l’horta i
en base als acords del cartipàs que estableixen la comissió de l’horta, proposa de passar-ho
per aquella comissió. Pel que fa al punt dos de la proposta, explica que es tracta d’una
proposta d’actuació i, que és un encàrrec que ja s’ha formulat a ILNET per a que ho estudiïn,
a efectes de paisatge i d’embelliment.
Es passa doncs la proposta d’actuació a la comissió de l’horta per tal que efectuï les
recomanacions que consideri adients, un cop s’hagi, prèviament, informat pels tècnics.

7.11 Expedient 173/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal de CIU, de data 15
d’abril de 2016, relativa a l’activació de mesures per acabar amb les situacions d’incivisme
als barris Princep de Viana, Xalets – Humbert Torres i el Clot de les Granotes. (Registre
General 15862).
Comenta la Presidència que es tracta d’una proposta d’actuació, que està en índex vermell,
perquè hi ha diversos aspectes que no són competència d’aquesta comissió i, pels aspectes
que si ho són, es troba encara pendent d’informe. Queda sobre la mesa per passar-la en
una futura comissió i, respecte del punt 4, es remetrà a la comissió corresponent.

7.12 Expedient 174/2016, Proposta de resolució del Grup Municipal de CIU, de data 15
d’abril de 2016, relativa a l’ampliació de la línia 6 de transport públic d’autobús per atendre el
desplaçament d’alumnes de l’Institut Castell dels Templers a Copa d’Or. (Registre General
15874).
La proposta de resolució formulada proposa els acords següents:
1. Exigir a l’Ajuntament de Lleida el compliment, de manera immediata, dels acords presos
per unanimitat el passat Ple del mes de setembre de 2015.
2. Donar trasllat dels presents acords a l’equip directiu de l’Institut Castell de Templers.
El president diu que aquesta proposta ja va ser presentada com a pregunta i resposta per
escrit per dues vegades. Explica que aquests temes, referents a mobilitat s’han de tractar
dins el pla de mobilitat. Comenta un aspecte de caràcter competencial, que el que pretén la
proposta és que l’Ajuntament assumeixi el transport escolar i, aquest, d’acord amb la
normativa vigent, és competència de la Generalitat de Catalunya, la qual va deixar de
prestar el servei, traslladant aquesta responsabilitat a l’AMPA.
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No es tracta d’una proposta de resolució en sentit propi, ja que si la proposta el que pretén
és la reprovació dels òrgans de govern, aquesta no pot ser l’objecte de les propostes de
resolució.
Comenta que s’ha d’estudiar dins del Pla de mobilitat i, també, juntament amb l’ATM, ja que
cal veure com es poden suplementar els serveis amb els que presten les línies regulars
d’autobusos existents.
El senyor Osorio manifesta que la introducció de parades en una línia, per tal de donar
cobertura al transport escolar, suposa un alentiment del servei d’autobusos. El senyor
Roselló comenta que ja fa temps, que des de la partida, es demana que s’utilitzin aquestes
línies que provenen d’altres municipis, però el senyor Larrosa explica que en la darrera
reunió de treball amb la Generalitat de Catalunya sobre aquesta matèria, per part de la
Generalitat se li va exposar que no tenien constància d’aquestes demandes. Considera que
cal seguir-hi treballant conjuntament.
A continuació es passa a tractar els precs presentats:
7.13 Expedient 120/2016, Prec del Grup Municipal d’ERC Avancem, de data 5 d’abril de
2016, relatiu a què es completi l’extensió de la xarxa de fibra òptica a Lleida, Barri de la
Bordeta, Horta i resta ciutat. (Registre General 13991 de 5 d’abril de 2016).
El President explica que la regidoria està preparant la redacció d’un Pla especial urbanístic
per a la regulació de les telecomunicacions en el terme municipal, que considera que cal
aconseguir un equilibri per donar el servei a tot el territori, al marge del sistema mitjançant el
qual es presti. Que cal veure amb les diferents companyies el sistema de desplegament que
tenen previst i, també, explica que actualment està en marxa la licitació per encomanar el
treballs tècnics.
El senyor Baiget pregunta per l’estat de desplegament de la fibra òptica a la Bordeta i el
senyor Larrosa comenta que se’n pren nota i que s’aportarà aquesta informació.
7.14 Expedient 122/2016, Prec del Grup Municipal del PP, de data 6 d’abril de 2016, relatiu
a la instal·lació urgent dels fanals necessaris per donar una il·luminació adequada al tram de
carrer Periodista Trapa, entre Enric Farré i Victòria Kent (Registre General 14218).
Aquest prec s’ha passat a informe tècnic, comenta que cal buscar una solució que compleixi
amb tots els requeriments legals i que serà contestat quan es disposi d’aquesta informació.
5.15 Expedient 126/2016, Prec del Grup Municipal de La Crida Per Lleida – CUP, de data 7
d’abril de 2016, relatiu a què la Paeria insti als òrgans corresponents del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya a agilitzar la declaració del Convent del Roser com
BCIN. (Registre General 14395).
El President informa que recentment ja hi va haver una reunió sobre expedients BCIN i, que
aquest be, no hi constava com a previst, però que recentment s’ha convocat un nova reunió
sobre la matèria pel proper mes de maig, amb el Departament de cultura de la Generalitat
de Catalunya.
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El senyor Juvillà demana que l’Ajuntament insti la declaració de BCIN i el senyor Larrosa li
comenta que en la propera reunió, quan se’l informi sobre aquesta matèria, igual que s’ha fet
recentment amb el monestir de Sant Ruf, doncs l’Ajuntament està interessat en tenir BCIN.
7.16 Expedient 127/2016, Prec del Grup Municipal de La Crida Per Lleida – CUP, de data 7
d’abril de 2016, relatiu a la comprovació de si existeix llicència d’obres del Convent del
Roser. (Registre General 14397).
El President informa que les obres de l’edifici del Roser estan emparades en llicència
municipal i que hi ha un Decret de data 1 d’abril d’enguany que autoritza la pròrroga
d’aquestes obres.
7.17 Expedient 147/2016, Prec de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida i
Província, de data 12 d’abril de 2016, relatiu a la petició de l’Associació de Veïns de Copa
d’Or i Sot de Fontanet pel que fa al problema de circulació que hi ha a la confluència entre la
LL-11 amb el camí Sot de Fontanet i el camí Vell d’Albatàrrec. (Registre General 15063).
La Presidència comenta que trasllada aquest prec als serveis municipals de mobilitat per a
que ho estudiïn. Comenta, que en aquest tram, només hi ha un sol accident detectat.
7.18 Expedient 159/2016, Prec del Grup Municipal del PP, de data 14 d’abril de 2016, relatiu
a les reiterades queixes dels veïns del carrer Cristòfol de Boleda per la falta de contenidors
per a la recollida selectiva de vidre i paper a la zona. (Registre General 15540).
El President de la comissió comenta l’informe dels serveis tècnics, que informa que, si bé,
aquest carrer no té contenidor de recollida selectiva, sí que en tenen els carrers que hi fan
xamfrà i es troben dins de les distàncies idònies.
8. Torn obert de paraules
A continuació es formulen les següents preguntes orals:
El senyor Osorio comenta que hi ha unes propostes i peguntes pendents presentades pel
seu grup, però a la vista de les dates es comprova que la majoria han entrat després de la
convocatòria de la comissió. El President matisa pel que fa als terminis de les propostes i
dels precs que es poden presentar quan es vulgui, però, que han de seguir els tràmits, i que
s’han de demanar i elaborar els informes. Comenta que el nombre de sol·licituds
d’informació, propostes de resolució i precs formulats entre la passada i aquesta comissió
han estat de 144.
Respecte dels escrits del mes passat, el senyor Osorio comenta unes preguntes que el seu
grup va presentar en data 15 de març. La Presidència li respon que no han estat encara
informades. No obstant, li respon la primera, com a pregunta oral, que és la relativa a si
s’està estudiant alguna millora de la zona de les termes romanes de la ciutat. El senyor
Larrosa comenta que hi ha una proposta de museïtzació, però que es troba aturada per
raons pressupostàries i, a més, cal veure aquesta construcció en el context de tot el conjunt
de termes. La resta de qüestions plantejades estan pendents d’informe i li seran respostes
properament.
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El senyor Roselló:
Pregunta si unes obres que s’estan fent disposen de llicència, ja que els veïns els
hi han comentat que, al respecte, han presentat una denuncia a l’Ajuntament. El
President li respon que el veïns es posin en contacte directament amb el
departament de disciplina urbanística per tal de verificar-ho.
També comenta la pregunta que els hi han fet relativa a una consulta sobre si es
pot canviar l’ús existent en fer unes obres de construcció. El senyor Larrosa li respon
que l’interessat pot demanar aquesta informació a la cinquena planta del Pal.las i el
Coordinador de planejament li concreta que cal mirar les condicions urbanístiques,
cas per cas.
El senyor González demana conèixer els estudis comercials encarregat per a la redacció del
POUM, donat que van presentar un escrit al respecte. El senyor Peris li respon que els té
per a fer-los hi arribar i el senyor González demana que es pengin per a què el pugui veure
la ciutadania.
El senyor Juvillà pregunta si a la zona al voltant de Ciutat de Fraga hi ha prevista alguna
política per a la dinamització del comerç. El senyor Peris li comenta que aquesta zona està
inclosa dins de la zona alta en quines activitats queda encabida.
El senyor Baiget pregunta pels precs presentats el dia 18 d’abril i el president li respon que
seran contestats dins els terminis previstos pel cartipàs municipal, i, també, pregunta quan
serà la propera comissió, a la qual cosa, el president li contesta que serà el dia 20 de maig a
les 11.
El senyor Osorio pregunta si ja està decidida la ubicació de la estàtua de Ricard Vinyes, a la
qual cosa, el President li respon que està prevista la seva instal·lació a l’entorn de l’Auditori, i
que aquesta és un facultat de l’Alcalde, donat que la instal·lació a la plaça de Ricard Vinyes
s’ha informat negativament en base als criteris arquitectònics dels tècnics.

I, com a President, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
El president

plaça de la Paeria, núm. 11 2a planta - Edifici Pal·las 25007
Lleida
973700383 - ext. 1383 Fax. 973700475 - ext. 1475
oficialiamajor@paeria.es
Pàg. 17 de 17

