
 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT 

DE LA FUNDACIÓ PRIVADA DEL PAISATGE URBÀ DE LLEIDA 

 

 

 

 Dia: 6 de juny de 2014 

 

 Hora: 13:00 h. 

 

 Lloc: La Llotja 

 

 

ASSISTENTS 

 

Il·lm. Sr. Àngel Ros 

S. Sa. Montserrat Parra  

S. Sa. Rafel Peris 

S. Sa. Salvador Puy 

Sr. Joaquim Mateo 

Sr. Jesús Costa, gerent i secretari de la Fundació 

  

 

Excusen assistència S. Sa. Marta Camps, F. Larrosa, J. Barberà i J. R. Zaballos.  

Delegacions de vot: S. Sa. Marta Camps, F. Larrosa i J. Barberà en el president.   

 

 

1. Acta.  

 

S’aprova l’acta de la sessió anterior sense esmenes. 

 

2. Comptes 2013 i pressupost 2014.   

 

El gerent explica els comptes 2013. La Fundació presenta l’any 2013 un 

equilibri entre ingressos i despeses, amb un resultat final de 1752,04 euros positius 

que s’assigna al romanent. El pressupost de 2014 no augmenta sobre el de 2013. 

En la votació sobre els comptes i pressupost, els regidors socialistes (amb els 

vots delegats) voten afirmativament en nombre de 6 vots. El regidor popular vota 

afirmativament (1 vot). El Sr. Mateo vota afirmativament (1 vot). 

 

3. Projecte Il·luminació de la Seu Vella. 

En 2006 Endesa va patrocinar la fase 1 (il·luminació de la torre interior y 

exterior i de la façana sud del claustre), amb una aportació de 210.000 €, 

corresponents al 75% del import total. 



Hem sol·licitat d’ENDESA que renovi el seu compromís de patrocini per la fase 3, 

que consisteix en la il·luminació de Absis, Cimbori y façanes superiors de la nau 

central des de la coberta. 

El pressupost orientatiu d’aquesta fase es de 230.000 €. 

 

 

4. Projecte Basses. 

 

El President, a pregunta de S. Sa. Salvador Puy, informa que el projecte Basses 

serà del tipus Port Aventura, i que hi ha una marca interessada. Actualment estem en 

cerca d’inversors. Informa S. Sa Rafel Peris que ja es disposa del document per 

cercar inversors. 

 

5. Concurs públic de cartelleres:  

 

El gerent explica que després d’una primera fase de protecció del paisatge urbà 

amb el desmuntatge de unes 100 tanques il·legals i del muntatge d’unes 50 tanques 

en punts controlats segons conveni, procedeix la convocatòria de concurs públic per 

adjudicar l’explotació d’aquest pack de tanques controlades en els propers anys. 

El concurs tindrà un plec de clàusules administratives que fixen els requisits que han 

d’acomplir les empreses que vulguin participar, i els criteris segons el quals la mesa 

de contractació les ha de valorar.   

El concurs també tindrà un plec tècnic que fixarà els punts on han d’instal·lar-se les 

tanques publicitàries. 

 Un cop revisats els criteris d’ambdós plecs, es passa a votar si procedeix 

la convocatòria pública amb aquests criteris: els regidors socialistes (amb els vots 

delegats) voten afirmativament en nombre de 6 vots. El regidor popular vota 

afirmativament (1 vot). El Sr. Mateo vota afirmativament (1 vot). 

 

6. Gestió del Club Banyetes i del Teatre de La Llotja 
 

El gerent explica que la Fundació organitza les activitats culturals i espectacles 

del Club infantil Banyetes, a l’empara de l’article h del capítol Finalitats de la 

Fundació, que diu que la Fundació promourà “Actuacions en matèria de cultura i 

espectacles”. S’adjunta la Memòria de l’any 2013 del Club Banyetes, on es 

relaciona la seva activitat. 

Igualment, el gerent de la Fundació té encomanada la gestió de la Fundació del 

Teatre de La Llotja, la qual s’explica cada any en el seu respectiu patronat. 

 

 

I sense més assumptes que tractar, el President aixeca la sessió. 

 

 

 

 

 

Signat: Jesús Costa Ferrandis, 

secretari 

 

 


