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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.: 11/2016
Caràcter: ordinari
Data: 16 de desembre de 2016
Horari: de 9.30 a 13:10 hores
Lloc: sala de reunions de la segona planta de l’Edifici Pal·las
Assistents
Titulars:
Fèlix Larrosa Piqué, president
Rafael Peris Martín, regidor del PSC
Paco Cerdà Esteve, regidor de CiU
Cristina Simó Andreu, regidora de CiU
Jose 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
Altres assistents:
Carme Culleré Llavoré, regidora de CiU
Jose Maria Córdoba Alòs, regidor de C’s
Tècnics municipals:
Joan Blanch Ripoll, coordinador tècnic de planejament urbanístic
Montserrat Gil de Bernabé Sala, cap de servei de serveis urbans
Esther Fanlo Grasa, responsable coordinadora àrea medi ambient
Mireia Mercadé Merola, cap de secció de comerç, mercats i consum
Cristian Riera Plana, cap de secció de concessions
Montse Tomàs Pallerols, secretària
Ha excusat la seva absència el senyor Josep Farrero Jordana.
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.
plaça de la Paeria, núm. 11 2a planta - Edifici Pal·las 25007
Lleida
973700383 - ext. 1383 Fax. 973700475 - ext. 1475
oficialiamajor@paeria.es
Pàg. 1 de 10

LA PAERIA

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

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 i rural i la sostenibilitat,
per conèixer de forma prèvia a la Junta de Govern Local.
5. Expedients de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’ocupació i
l’emprenedoria per conèixer de forma prèvia a la Junta de Govern Local.
6. Informe de la regidoria de promoció i gestió de l’hàbitat urbà, rural i la sostenibilitat.
7. Informe de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’ocupació i
l’emprenedoria.
8. Propostes, precs i preguntes dels diferents Grups municipals.
9. 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 novembre de 2016, que es dóna per llegida i és aprovada per unanimitat, un cop
incorporada en la intervenció del senyor Baiget, en el punt 3.3 de la pàgina 5, que els
convenis, com a mínim, s’haurien de fer en català i suprimida la repetició del final de la
pàgina 8 en el punt 7.3.
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:
2.1. Patrimoni:
2.1.1. Expedient 67/2012
Proposta d’aprovació del text de l’addenda al Conveni de col·laboració, subscrit el 7
de febrer de 2013, entre l’Ajuntament de Lleida i l’entitat Promoeix 2009, SL, relatiu a
la cessió d’ús d’un espai municipal i a la realització de diverses actuacions
urbanístiques.
La senyora López i el senyor Osorio pregunten aspectes relacionats amb les obres a
dur a terme, que el Regidor els contesta. I la senyora Culleré manifesta que el seu
grup no està d’acord en el plantejament d’aquesta modificació del termini, ja que
calia haver-ho fet dins els 6 mesos previstos en el conveni inicial. Els senyors
Larrosa i Blanch expliquen les causes de la modificació d’aquest conveni.
S’informa favorablement amb les abstencions de CiU, ERC i Comú.
Es decideix no fer-ne debat en la sessió plenària.
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2.2. Planejament i Gestió:
2.2.1. Expedient 107/2016
Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació
urbana de Lleida per la creació de la subzona de recuperació urbana, clau 1Hru, de
la zona de Centre Històric i la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA 97,
situat entre els carrers de l'Ereta, Galera i d'Alsamora (article 16 i 162).
La senyora López pregunta si l’objectiu es construir en règim cooperatiu i si hi han
entitats o persones interessades. El President li explica que aquesta modificació
afecta a les característiques de la finca i al règim de la gestió, però que la futura
execució caldrà concretar-la en una convocatòria pública que tindrà lloc
posteriorment. El senyor González pregunta si aquest destí ja es podria concretar ara
i pregunta pels costos de l’expropiació prevista. El senyor Blanch li explica les
previsions del projecte de taxació que ja s’està preparant. El senyor Baiget pregunta
si en aquest expedient es decideix ja l’expropiació i el senyor Blanch li concreta que
si, donat que es crea un nou polígon d’actuació en el qual el sistema de gestió es fixa
per expropiació.
S’informa favorablement amb les abstencions d’ERC, Crida i Comú.
Es decideix no fer-ne debat en la sessió plenària.
2.3. Contractació:
2.3.1. Expedient 210/2011
Proposta de denegació de la modificació de tarifes per a l’any 2017 del contracte de
concessió administrativa per a la prestació i explotació del servei de l’Estació
d’Autobusos de Lleida del transport interurbà per carretera que tingui l’origen, parada
o destinació a Lleida.
S’informa favorablement per unanimitat.
Es decideix no fer-ne debat en la sessió plenària.
2.3.2. Expedient 323/2016
Proposta d’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de
Prescripcions Tècniques que regeixen la licitació del contracte d’obres, mitjançant
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació i de forma anticipada, del Pla
de manteniment, conservació i millora de voreres i Brigada d’Acció Immediata, any
2017 i inici de la licitació.
El senyor González manifesta que podria repetir les mateixes consideracions que va
formular en el contracte anterior, entre elles, demanava que es fes amb caràcter
plurianual. El president li respon que està d’acord amb ell.
El senyor Juvillà pregunta perquè aquestes actuacions no les fa directament la
brigada municipal. I, el senyor Larrosa, li explica que no tenen el perfil, ni la
maquinaria, ni els recursos.
El senyor Baiget insisteix en la necessitat d’incorporació de clàusules socials, i
lamenta que no es faci efectiu l’acord adoptat pel plenari municipal d’incorporar-les.
El President explica aquelles que s’hi han incorporat. La senyora Simó pregunta per
les tasques de la brigada municipal i el President li explica des de RRHH s’està fent
una reorganització.
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S’informa favorablement amb els vots a favor de PSC i de PP, les abstencions de
CiU, C’s, ERC i Comú el vot en contra de Crida.
Es decideix fer-ne debat al Ple.
2.3.3. Expedient 347/2016
Proposta d’aprovació inicial del Plec de condicions jurídiques, econòmiques i
administratives que ha de regir l’alienació, mitjançant procediment obert amb un únic
criteri de valoració, de diverses finques municipals i inici de la licitació.
El senyor González pregunta el preu total de licitació que li és respost pel senyor
Blanch. El senyor Baiget considera que les parcel·les del costat del SUR 42 tenen
molt valor. El senyor Blanch explica els diferents preus totals de les parcel·les i del
percentatge que representen. El senyor Baiget ho troba mal venut i el senyor Cerdà
ho troba caríssim. La senyora López pregunta la diferència entre els bens adscrits al
patrimoni públic del sol i els que no, precisió que li explica el senyor Blanch. La
senyora Culleré pregunta si es pot separar aquest lot del SUR 42. I el President li
explica que ara s’aprova el plec corresponent a tots els lots, però que aquests 36 lots
es trauran a licitació parcialment.
S’informa favorablement amb els vots a favor de PSC, C’s i PP, les abstencions de
CiU i Crida i el vot en contra d’ERC i Comú.
Es decideix fer-ne debat al 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. Expedient 86/2016
Proposta d’aprovació del Text del Conveni de col·laboració entre la Federació
Provincial d’Empresaris del Comerç de Lleida (FECOM) i l’Ajuntament de Lleida per
a la promoció del pla per a la innovació i competitivitat de l’empresa comercial “Som
Empresa, Som Comerç”.
Aquest expedient i els dos següents són tractats conjuntament en el debat. El
senyor González pregunta si els tres expedients són iguals als d’anys anteriors i el
senyor Peris li respon que si. El senyor Juvillà pregunta perquè s’atorguen
subvencions a través de conveni i no es fa convocatòria pública. El senyor Peris li
respon que es tracta d’entitats representatives i reconegudes, que són les que
poden fer les activitats objecte del conveni i perquè la normativa preveu la formula
de la subvenció directa nominativa. El senyor Juvillà també pregunta perquè no es
fa directament amb la UdL el conveni amb l’Associació empresa familiar i el senyor
Peris li respon que no ha estat plantejada la proposta per part de la UdL.
El senyor Baiget formula la queixa formal de que són posats a consideració de la
comissió uns convenis per l’any quan aquest ja s’està acabant i demana al govern
que treballi amb una major concordança temporal. També planteja que si bé els
convenis amb la FECOM i amb la PYMEC contenen una sèrie d’informació sobre
dades que legitimen els convenis, no passa el mateix amb el conveni amb
l’Associació de l’empresa familiar de Lleida i demana que es sàpigui el nombre de
beneficiaris a qui s’adreça. El senyor Peris li respon que també contenen dades al
plaça de la Paeria, núm. 11 2a planta - Edifici Pal·las 25007
Lleida
973700383 - ext. 1383 Fax. 973700475 - ext. 1475
oficialiamajor@paeria.es
Pàg. 4 de 10

LA PAERIA

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

respecte i que són convenis que tenen una trajectòria històrica, doncs ja es
signaven amb el Consorci de Promoció econòmica.
El senyor Osorio pregunta sobre les diferents línies de subvencions. La senyora
Mercadé i el senyor Peris li expliquen que es va suprimir de la convocatòria d’ajuts,
a partir del 2015, la línia que tenia com a destinataris a les patronals.
La senyora Culleré insisteix en què caldria signar els convenis abans de
l’acabament de l’any i el senyor Baiget demana que al mes de gener passin els
corresponents a la propera anualitat.
Es decideix fer-ne debat conjunt al proper plenari municipal.
Pel que fa a l’expedient 86/2016, s’informa favorablement amb l’abstenció de la
Crida.
3.2. Expedient 87/2016
Proposta d’aprovació del Text del Conveni de col·laboració entre PIMEC Comerç
Lleida, petita i mitjana empresa de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida, pel
desenvolupament del Pla d’integració i professionalització del Comerç de Lleida.
Efectuat el debat conjunt en el punt anterior. S’informa favorablement amb
l’abstenció de la Crida.
Es decideix fer-ne debat conjunt al proper plenari municipal.
3.3. Expedient 96/2016
Proposta d’aprovació del Text del Conveni de col·laboració entre l’Associació
Empresa Familiar de Lleida i l’Ajuntament de Lleida, per la consolidació de la
Càtedra d’Empresa Familiar a la Universitat de Lleida.
Efectuat el debat conjunt en el punt 3.1. S’informa favorablement amb el vot en
contra de la Crida i l’abstenció del Comú.
Es decideix fer-ne debat conjunt al proper plenari municipal.
3.4. Expedient 114/2016
Proposta d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci GlobaLleida.
S’informa favorablement amb les abstencions d’ERC, Crida i Comú.
Es decideix no fer-ne debat en el proper plenari municipal
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 171/2013
Proposta de donar conformitat a la Modificació puntual del Pla parcial d’ordenació
SUR 42, Torre Salses de Lleida, promogut per Eurofund Parc Lleida, SL.
Es posa en coneixement dels membres de la comissió aquest expedient, quina
previsió és la de portar-lo a aprovació de la propera Junta de Govern Local. Els
regidors plantegen una sèrie de preguntes i de consideracions, que són informades i
respostes pel senyor Blanch i pel President de la comissió, relatives a les
al·legacions formulades pels grups, a la necessitat o no d’una nova informació
pública del text refós, al canvi de l’entitat promotora, a la documentació que la
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proposta determina i que s’ha presentat, que conté el contracte de forma incompleta
perquè no s’han aportat tots els fulls, ja que es troben pendents dels estudis socials,
a les despeses dels costos d’urbanització, a la informació pública del conveni que
acompanya el document de planejament, a si resulta incompleta la documentació
aportada perquè manquen fulls al contracte i es desconeix si imposen condicions que
en canvien el sentit, a l’audiència donada als promotors, als escrits dels promotors en
què aquests es refereixen a altres expedients, etc.
4.1.2. Expedient 109/2016
Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla parcial SUR 13 en
relació amb els usos admesos (art. 16.24 i 17.12 de les normes urbanístiques).
Es posa l’expedient en coneixement dels membres de la comissió, els quals
plantegen una sèrie de qüestions que són respostes pel senyor Blanch, relatives a si
el canvi obeeix a una mala planificació, a les titularitats municipals, al concepte de
industrial, a les categories de sòl, a la diferència entre recreatiu i lúdic recreatiu i
alguna precisió del plànol.
4.2. Protecció de la Legalitat:
4.2.1. Expedient DU16-110
Proposta d’aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades en la
convocatòria de l’any 2016, per a la rehabilitació dels edificis en l’àmbit del Centre
Històric i en els nuclis antics de Magraners, Bordeta, Cappont, Secà de Sant Pere,
Balàfia, Pardinyes i Mariola de Lleida.
Es posa en coneixement dels membres de la Comissió aquest expedient que és
explicat amb detall.
4.3. Contractació:
4.3.1. Expedient 297/2016
Proposta d’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de les obres, mitjançant procediment obert amb un únic criteri
d’adjudicació, del Projecte d´ampliació de voreres al carrer de les Roses (Fase 1) i
inici de la licitació.
També, aquest expedient, té prevista la seva aprovació per la propera Junta de
govern local. Els senyors Baiget i Osorio formulen una sèrie de consideracions
relatives a haver desaprofitat l’ocasió per trencar el punt de fuga dels conductors i a
queixes formulades en relació a l’entrada del carrer Bellavista.
5. Expedients de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de
l’ocupació i l’emprenedoria per conèixer de forma prèvia a la Junta de Govern Local:
5.1. Expedient 99/2016
Proposta d’aprovació de la documentació justificativa de les subvencions atorgades en
matèria de promoció del comerç de la Regidoria de Promoció Econòmica i Industrial,
comerç, mercats i consum de l’exercici 2015.
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El senyor Peris posa en coneixement dels regidors aquest expedient, quina
aprovació està prevista per la propera Junta de govern local i el senyor Baiget
pregunta sobre les quantitats justificades i les subvencionades. Pregunta que li es
resposta pel senyor Peris i la senyora Mercadé i, en relació a la qual, se li farà
arribar un full d’Excel.
6. Informe de la regidoria de promoció i gestió de l’hàbitat urbà, rural i la
sostenibilitat
El senyor Larrosa exposa l’informe de la regidoria, relatiu a les matèries següents:
6.1. Agenda:
En primer lloc, i, en relació a l’agenda, comenta que la visita a la EDAR es farà el
proper dia 12 de gener, a les 11 hores i que ja rebran la convocatòria.
6.2. Catàleg construccions en sòl no urbanitzable:
Comenta que dilluns se’n va donar compte a la comissió de l’horta i que serà tractat
en una propera sessió i comenta que es farà arribar el document a aquells que
encara no el tenen, si bé, comenta que tant la presentació con el document estan
penjats a la pàgina web. El dimecres 18 de gener es farà la presentació de la
proposta a Butsenit.
6.3. Propera sessió comissió informativa:
La propera sessió de la comissió informativa serà el dia 20 de gener.
6.4. Sostenibilitat:
• EDUSI
Explica la presentació a la segona convocatòria i lliura als regidors un CD
amb tota la informació. Comenta, juntament, amb la senyora Fanlo les
diferències en relació a la presentació formulada en la primera convocatòria.
• Pla del Riu, INTERREG
Comenta la nova presentació a aquesta convocatòria i el nou sistema
d’aliances per participar-hi.
6.5. Serveis Urbans:
• Informa de les activitats dutes a terme i de la futura implantació de la
telegestió.
• Jornada relativa als serveis públics.
Comenta que tindrà lloc el proper dia 19 de gener, a les 18 hores, i que els
membres de la comissió ja rebran la corresponent convocatòria.
6.6. Habitatge:
• Detalla les dades actualitzades.
• Comenta les actuacions dutes a terme durant el darrer mes. El senyor González
vol encoratjar els funcionaris municipals per les actuacions dutes a terme en la
matèria.
• Explica que la darrera comissió va decidir dur a terme cinc noves inspeccions.
• Avança que s’està treballant i que al proper mes de gener es plantejarà un nou
expedient sobre una nova àrea d’actuació social i urbana al Centre històric.
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7. Informe de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de
l’ocupació i l’emprenedoria
El senyor Peris exposa l’informe de la regidoria, relatiu a les matèries següents:
7.1. Comenta que avui s’ha obert el mercat d’artesans de la Plaça Cervantes i que hi
serà fins al proper dia 5 de gener i també el de Pi i Margall, que hi serà fins al dia 8.
7.2. Comenta que els dies 17 i 18 de desembre s’efectuaran unes sessions especials del
Mercat de l’hort a taula, amb motiu de les festes de Nadal, i que el dia 8 de gener,
dia d’inici de les rebaixes, també se’n farà una edició especial.
7.3. Explica que l’Ordenança municipal de venda no sedentària ha estat publicada en
data 30 de novembre, que entra en vigor el dia 31 de desembre, i que estan en
impremta els llibrets que seran repartits entre els paradistes.
7.4. Respecte del concurs de parades vacants dels mercats ambulants explica les
peticions presentades i les vacants existents i que es troba en tràmit la seva
adjudicació.
7.5. Comenta la campanya de Nadal al mercat de Fleming i que des del dia 27 fins al dia
8 de gener hi haurà una exposició de playmobils al local exterior.
7.6. Explica que les activitats de Nadal de les diferents associacions de comerciants les
organitzen les pròpies associacions.
7.7. Pel que fa a ocupació:
• Comenta que l’IMO esta duent a terme la selecció de personal perquè estan
arribant les resolucions dels diferents programes dels plans d’ocupació.
• Que ha estat tramesa la convocatòria per a la celebració d’un consell rector
extraordinari previst pel dia 28 de desembre, ja que cal dur a terme una
modificació estatutària per poder dur a terme diverses contractacions que ara
es feien des de l’Ajuntament.
8. Propostes, precs i preguntes dels diferents Grups municipals
8.1. Proposta de resolució del grup municipal de la Crida per Lleida – CUP, de data 5 de
desembre de 2016, relativa a fer públics els informes anuals sobre els resultats de
les anàlisis de la qualitat de l’aigua de consum del terme de Lleida, des de 2006 fins
a l’actualitat. (Registre General 50045).
El President explica que això ja s’està fent i pel que fa als històrics, manifesta que ho
traslladarà a l’empresa.
8.2. Proposta de resolució del grup municipal del Comú de Lleida, de data 7 de
desembre de 2016, relativa a l’adhesió al projecte anomenat “Ciudades que
caminan” i a contribuir a la mobilitat sostenible, mitjançant campanyes publicitàries
entre la comunitat educativa. (Registre General 50213).
El senyor Larrosa manifesta que incorporarà al pla de mobilitat la mesura de fer una
campanya de promoció. Comenta que moltes mesures ja són dutes a terme i que la
regidoria està a favor de totes aquelles mesures tendents a l’embelliment de la ciutat
i, per això, demanarà als tècnics que ho estudiïn.
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Dins de l’apartat dels Precs s’han formulat els següents:
8.3. Prec del grup municipal de Ciutadans, de data 7 de desembre de 2016, relatiu al
condicionament de diversos tubs de reg que estan descoberts en alguns carrers de
Balàfia.(Registre General 50174).
El senyor Larrosa comenta que els tubs de reg no poden ser accessibles i que s’ha
passat nota del prec a l’empresa.
8.4. Prec del grup municipal de CiU, de data 7 de desembre de 2016, relatiu a les
troballes arqueològiques en les excavacions del Call Jueu.(Registre General 50204).
El senyor Larrosa comenta l’informe de la Cap de secció d’arqueologia que lliura a la
senyora Simó i explica les troballes que hi han hagut.
8.5. Prec del grup municipal d’ERC, de data 13 de desembre de 2016, relatiu a realitzar
les gestions oportunes amb l’empresa Moventis per tal què faci la cessió i/o donació
d’un bus vell per record de la ciutat al museu Roda Roda. (Registre General 50832).
El senyor Larrosa diu que no cap al Museu, per això, proposa d’incorporar-lo a
l’exposició del vehicle del mes, dins dels programes de divulgació, i que es guardi
mentrestant a la cotxera.
El President accepta el prec i demana a la senyora Gil que ho comenti al senyor
Soldevila.
9. Torn obert de paraules
El senyor González explica la queixa relativa a la senyalització del nou camí de l’escola Sant
Jordi, ja que la direcció de l’escola no en tenia coneixement. El senyor Larrosa explica les
diferents reunions mantingudes sobre aquesta matèria amb els diferents responsables del
centre, amb els pares de l’escola i amb els representants del veïns de Gualda i Moncada,
així com, de les diferents actuacions desenvolupades.
La senyora López:
• Recorda la pregunta de l’anterior comissió, relativa a les obres que es fan en un bar
del carrer Maragall i pregunta per l’estat dels expedients de disciplina. El President li
respon que se li passarà resposta escrita.
• Reitera una pregunta formulada al mes d’octubre sobre quin serà el destí al nou
POUM del solar de la plaça del Molí de Sant Anastasi. El senyor Blanch explica la
complexitat de la proposta, doncs es tracta d’un solar de propietat privada, que pot
ser edificat i diu que, en tot cas, s’ha d’estudiar en el tràmit de la tramitació del
POUM.
El senyor Juvillà:
• Pregunta de nou, pel Bust d’en Maurin. El senyor Larrosa explica que aquest bust va
desaparèixer, que era una obra d’en Cristòfol i que caldria fer-ne una reproducció i,
per això, s’està mirant de trobar el motlle.
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•

Insisteix en que es tanqui un solar entre el carrer Companyia i el carrer Gairoles, que
és a la vora de l‘antic Casal de Maranyosa. El President li respon que ho estan
estudiant els tècnics d’arquitectura i de via pública.

El senyor Baiget:
• Comenta la mala sonoritat del sistema acústic de les Nadales de la Plaça de
Cervantes i el senyor Peris li respon que ho verificarà.
• En relació a una petició anterior, relativa al Camí de Picos, pregunta si es disposa de
dotació pressupostària. El President li respon que no té encara la valoració dels
costos, que ho ha d’estudiar el Tècnic de mobilitat. El senyor Baiget demana que en
la propera comissió se l’informi al respecte.
• Pregunta per l’estat de la proposta relativa a la senyalització del carrer Anselm
Claver. El President li respon que està pendent. El senyor Baiget demana que en la
propera comissió se l’informi al respecte.
• Demana informació sobre l’estat d’un prec de l’anterior comissió relatiu als panells
informatius del Tricentenari. El senyor Larrosa comenta que s’ha preparat un escrit a
la comissió per la Cap de Patrimoni històric.
• S’interessa per l’estat de la petició feta relativa al rellotge de l’Escorxador. Donat que
se li respon que està pendent, demana que en la propera comissió se l’informi al
respecte.
• En relació a les illes de recollida comenta que s’ha reunit amb els veïns de la Plaça
del Clot de les Granotes i considera que la seva petició és raonada i, per això,
trasllada a la comissió la petició d’anul·lació del punt de recollida soterrada i que
s’ubiqui el punt de recollida a Taquígraf Martí. El President li respon que els serveis
tècnics ho estan estudiant i que tenen l’encomana de cercar la millor solució.
El senyor Osorio:
• Reitera la demanda, en relació al solar entre el cementiri i el carrer Almeria, de què
sigui habilitat com a aparcament per donar servei a les empreses de la zona. I, el
senyor Larrosa, li comenta de nou, que és un tema entre particulars i que cal que es
posin d’acord entre ells.
• Comenta la queixa del consell escolar de què no se’ls ha donat informació sobre la
recollida porta a porta. El President manifesta que aquesta informació se’ls ha
traslladat i que la modificació afecta a la recollida comercial i institucional.
• Demana que sigui reforçat el servei de transport públic, donat que a l’institut Manuel
de Montsuar ara només hi aniran alumnes de Lleida. El senyor Larrosa comenta que
no s’ha plantejat i que ho traslladarà al Cap de Mobilitat per a què ho estudiï.

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. 10 de 10

