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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.: 6/2016
Caràcter: ordinari
Data: 23 de juny de 2016
Horari: de 10:00 a 13:25 hores
Lloc: sala de reunions de la segona planta de l’Edifici Pal·las
Assistents
Titulars:
Fèlix Larrosa Piqué, president
Paco Cerdà Esteve, regidor de CiU
Cristina Simó Andreu, regidora de CiU
Angeles Ribes Duarte, regidora 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
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 Mercadè Merola, cap de secció de comerç, mercats i consum
Elisenda Sas Serra, cap de servei jurídic de patrimoni i contractació
Joan Balasch Solanes, cap de secció medi ambient
Cristian Riera Plana, Cap secció concessions
Montse Tomàs Pallerols, secretària
Han excusat l’absència els senyors Rafael Peris Martín, José Luis Osorio Fernández i Josep
Farrero Jordana.
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 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. 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
Amb caràcter previ, el senyor Larrosa, excusa l’assistència del senyor Rafel Peris Martín,
per motius de caràcter personal.

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 20 de maig de 2016, que es dóna per llegida i és aprovada per unanimitat.
La senyora Simó recorda que encara no se’ls ha fet arribar algun dels informes sol·licitats. Al
respecte demana els corresponents als punts 6.7, 6.13 i 6.14, que es revisarà si ja han estat
enviats.
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 95/2015
Proposta d’aprovació del conveni, subscrit en data 19 de maig de 2016, entre
l’Ajuntament de Lleida i l’entitat Nuevo Alecrim, SL, relatiu a la cessió d’ús d’un
solar situat al carrer República del Paraguai, 23, cantonada Alcalde Costa, 39-41
de Lleida.
S’informa favorablement per unanimitat i es decideix que en la propera sessió
plenària no se’n faci debat.
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2.1.2 Expedient 67/2016
Proposta d’aprovació de la modificació del Reglament del Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb Protecció Oficial a Lleida.
La senyora López manifesta alguns dubtes en relació a uns articles que remeten
a la llei de pobresa energètica i pregunta si s’ha contemplat la seva transitòria o
ja és aplicable directament i també si s’han tingut en compte els articles que
estan actualment suspesos. El President li manifesta que el nou redactat ja té en
compte totes les consideracions de la llei i que parteix d’un acord comú de
modificacions pactades entre els ajuntaments com a resposta al recurs. Però, es
validarà que no hi hagi contradicció.
S’informa favorablement per unanimitat i es decideix que en la propera sessió
plenària no se’n faci debat.
2.1.3 Expedient 69/2016
Proposta d’aprovació de la missió, dels objectius i de les normes de funcionament
del Consell municipal del Patrimoni de Lleida.
El President comenta dos nous punts que s’hi incorporen en relació a la proposta
inicial, relatives a la possibilitat de constitució de grups d’estudi i també de
dissolució del consell en el moment de finalització del mandat.
El senyor Juvillà planteja algunes qüestions relatives a participació,
nomenaments, nombre de sessions, experts i entitats socials, etc. El President li
especifica que aquesta proposta s’ha elaborat en desenvolupament d’una moció
aprovada pel Ple municipal, a la qual s’ha volgut posar en valor, que es vol
constituir el Consell al mes de juliol i que es té la màxima vocació de consens.
Es proposa al senyor Juvillà que estudiï i formuli aquelles iniciatives que cregui
convenient, que, si són vistes bé per tots els membres de la comissió, poden ser
incorporades en la propera sessió plenària, donada la voluntat d’aconseguir el
consens més ampli possible.
S’informa favorablement amb l’abstenció del grup municipal Crida-CUP i serà
debatut en el ple.
2.2 Planejament i Gestió:
2.2.1 Expedient 28/2016
Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana de Lleida per a la supressió de barreres a l’accessibilitat en edificis
d’habitatges existents (Disposició addicional 16ª).
El senyor Blanch exposa aquest expedient amb detall.
S’informa favorablement per unanimitat i es decideix que en la propera sessió
plenària no se’n faci debat.
2.3 Contractació:
2.3.1 Expedient 41/2005
Proposta d’aprovació de la modificació, per reorganització dels serveis, del
contracte de concessió del servei de neteja viària, de recollida de les diverses
fraccions dels residus municipals i altres serveis complementaris a la ciutat de
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Lleida, durant el període del 2 de juliol de 2016 fins al 16 de març de 2018,
adjudicat a ILNET UTE segons acord de Ple de data 28 d’octubre de 2005.
El President comenta que s’ha convocat a la comissió als tècnics responsables i
donat que s’ha detectat algun error, es lliura als membres de la comissió, una
còpia amb la informació correcta. El senyor Larrosa explica la proposta que es
formula, derivada de la pròrroga del servei i, a efectes de millorar la recollida
selectiva, comenta els treballs tècnics, la projecció de caràcter pressupostari i
planteja que es tracta d’una oportunitat de caràcter històric, d’establir un nou
model per tal de millorar el serveis i, també, per implantar-hi nous sistemes de
recollida. L’informe tècnic, que explica, detalla tot el que es proposa i exposa
també voluntat de fer una prova pilot per establir un nou model.
Dins el torn d’intervencions el senyor González pregunta per la causa de la
temporització del contracte, per la incidència que els resultats de la prova pilot
poden tenir a favor de l’empresa concessionària actual si s’elabora un nou plec
del contracte, per les partides dels contenidors, aspectes sobre l’IVA, sobre el
servei de recollida de RSU, pel grau de compliment dels objectius del PRECAT,
sobre el preu públic i sobre la tarifa plana per la gestió de la recollida selectiva.
La senyora López planteja una sèrie de qüestions relatives als efectes, als costos
i al pressupost.
La senyora López pregunta alguns aspectes relatius al pressupost i a la causa de
reducció del cànon. I, el President, li aclareix que no s’està incrementant el
pressupost de l’Ajuntament, sinó que s’aprofita els diners que abans es
destinaven a inversions i ara es plantegen com a millores en el contracte.
El senyor Juvillà planteja que amb aquesta recollida es dona compliment a la
directiva i formula una sèrie de preguntes sobre el compliment del contracte, si es
compleix el plec, si les inversions les ha de fer Ilnet o la Paeria i creu que si ho
fes la Paeria hi hauria un estalvi i manifesta també la seva conformitat amb el
sistema porta a porta, però demana que abans del Ple cal acotar determinats
aspectes de la proposta.
El senyor Baiget pregunta per la distribució de les despeses, per l’estalvi, també
planteja que a més de les actuacions que faci l’Ajuntament cal aconseguir el
compromís de la ciutadania en la recollida selectiva i manifesta que, el porta a
porta, és el futur. I comenta la seva reserva de vot.
La senyora Ribes fa menció a que els números no li quadraven, es manifesta
també a favor de la recollida selectiva i creu que cal que la ciutadania faci un
esforç, per això, considera més adient que enlloc d’actuar per la via de
l’increment de la pressió fiscal, s’actuï plantejant la incentivació via bonificació,
deixant les sancions només per als casos extrems d’incompliment. Al seu parer,
cal veure molt bé, com s’aplica el pla pilot, que es impossible tenir les dades
d’aquesta aplicació. I comenta que repassarà les xifres de la documentació que
ha estat lliurada.
La senyora Simó manifesta que comparteix la necessitat de les millores de neteja
i de freqüències formulades, sobretot, les dels caps de setmana. Explica que el
tema del porta a porta és molt important i que abans cal fer molta tasca de
sensibilització. Comparteix el criteri d’actuar per incentivació, en lloc, de per
penalització i també creu que cal definir molt bé la ubicació en la readaptació de
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les illes de contenidors i també les dimensions de cadascun dels contenidors.
Explica l’experiència que duu a terme el Consell comarcal i comenta que caldrà
veure els resultats de la prova pilot.
El senyor Roselló manifesta que als membres de la FAV els agradaria poder
disposar de temps per estudiar els números, li consta que la recollida selectiva
amb el porta a porta funciona i, que això, permetria treure contenidors. Comenta
la predisposició de la FAV per col·laborar en ajudar a la sensibilització veïnal.
A continuació, els senyor, Larrosa i Balasch i les senyores Gil de Bernabé i Fanlo
responen un a un tots els dubtes formulats i aclareixen totes les qüestions
plantejades en les anteriors intervencions.
S’informa favorablement amb els vots de PSC, el vot en contra del Comú i
l’abstenció de la resta de grups.
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 40/2016
Proposta d’aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de microcrèdits
per afavorir l’autoocupació i la creació i ampliació d’empreses promogudes per
persones majors de 50 anys.
S’informa favorablement per unanimitat i es decideix que en la propera sessió
plenària no se’n faci debat.

4

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
4.1 Expedient 30/2016
Proposta d’aprovació de la convocatòria de les diferents línies subvencionadores pel
foment del comerç local associat i per a la protecció dels drets de les persones
consumidores de l’Ajuntament de Lleida, per a l’any 2016.
S’assabenta als membres de la comissió d’aquest expedient, quines bases ja foren
aprovades en comissió.

5

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:
5.1 Habitatge:
Dins d’aquest apartat explica les actuacions dutes a termes en relació a les matèries
següents:
• Habitatges de titularitat de les entitats financeres:
o El parc actual és de 1201 habitatges
o S’està acabant la negociació sobre 109 habitatges
o Proposta de la PAH de reunió
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•
•
•

•

o Aplicació de taxes per ús anòmal dels habitatges
o Advertiments per a la imposició de la taxa
o Estat de tramitació de les multes coercitives
o Propera signatura d’un conveni per a la cessió de 122 habitatges
Modificació del Reglament de sol·licitants d’habitatges.
Participació en diverses reunions i fors sobre aquesta matèria.
Comenta que es remetrà properament una proposta de tipus informatiu
relativa al document de configuració de les noves Àrees d’innovació social i
urbana, com a zones de rehabilitació i de nova edificació.
o Anàlisi i estudi per a l’impuls dels sistemes cooperatius i de la
masoveria urbana.
Rehab + Comenta que han finalitzat les sessions explicatives de la
presentació d’aquest programa d’ajuts en les diferents zones objecte d’aquest
programa.

5.2 Sostenibilitat:
- Vehicle elèctric:
o punts de recàrrega en marxa: s’estan acabant les obres del primer
punt que s’ubicarà a l’alçada de la passarel·la dels Maristes i exposa
en pantalla la il·lustració del model.
o Proposta d’entrar a formar part de la plataforma LIVE per a la
potenciació dels punts de recàrrega a nivell territorial.
- Bosc Urbà:
o Convida als regidors a assistir a la inauguració a la plaça de Cappont
el proper dimarts a les 19:30 h.
- Explica els treballs que es duen a terme per part dels alumnes de la
Universitat politècnica, respecte del programa d’assessorament, en temes
d’estalvi energètic, a les famílies en risc d’exclusió.
5.3 Mobilitat:
Al setembre hi ha previst fer el plenari de la plataforma per a la revisió del pla de
mobilitat, mentrestant, es trametrà informació al membres de la comissió, de la
documentació relativa a les enquestes per començar els treballs.
5.4 Ordenances municipals:
5.4.1 Ordenança del paisatge: durant la segona setmana de juliol es
presentaran les conclusions dels tallers del paisatge i es començarà la
segona fase per tenir en tramitació l’ordenança abans de finals d’any.
5.4.2 S’està treballant, per part dels serveis municipals, en l’estudi de les
ordenances sobre Pública concurrència, obres al cementiri i sobre el
subsòl.
5.4.3 Ja està a punt d’aprovar-se definitivament l’ordenança sobre Llicències
urbanístiques i comunicacions, a la qual, s’han formulat tres al·legacions
que cal resoldre per aprovar-la definitivament.
5.5 Pla Especial club de fumadors de Cànnabis:
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Respecte dels criteris de la comissió territorial d’urbanisme, a la pregunta del senyor
Juvillà de si es transformarà en ordenança, els senyors Larrosa i Blanch, expliquen
com es vol fer la tramitació, en aquest sentit, es tramitarà de forma conjunta un Pla
especial i una Ordenança, i, manifesten, que la idea és fer-ho igual com s’ha fet
recentment a l’Ajuntament de Barcelona. Expliquen la possibilitat d’anar a un
contenciós contra la resolució de la CTU, però per raons pràctiques, volen
diferenciar el contingut més urbanístic i el més ordenancista en dos documents, un
Pla especial i una ordenança.
5.6 FEDER:
Explica que s’ha presentat una sol·licitud al FEDER per demanar ajuts, a efectes del
programa d’inversions que es vol dur a terme en els equipaments municipals.
El senyor Gonzàlez pregunta en relació als punts de recarrega elèctrica i, manifesta, que en
les millores del contracte d’enllumenat, recorda, que hi figuraven aquestes recàrregues. El
senyor Riera l’informa que eren unes millores intercanviables.
El senyor Juvillà pregunta per la petició de reunió amb la PAH i per les actituds dels bancs
en les reunions i el senyor Larrosa li explica que encara no s’ha fet la reunió amb la PAH,
perquè ha estat sol·licitada recentment, i, en relació amb les reunions amb els bancs, li
explica els problemes derivats dels canvis de titularitats dels bancs i de les societats que
gestionen aquestes matèries i què les decisions no es prenen a Lleida, que detecta bona
predisposició i sensibilització, tot i que, les actuacions municipals van de cara a exigir el
compliment de la normativa vigent.
El senyor Juvillà pregunta en quins aspectes es volen modificar les ordenances i el senyor
Blanch explica que les reformes volen introduir canvis en aspectes que s’han detectat
millorables i, també, comenta el sentit de les al·legacions presentades en l’ordenança sobre
llicències d’obres. I, manifesta el seu desacord en el tractament de les activitats de clubs de
cànnabis, en l’ordenança i en elpla especial.
6

Informe de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de
l’ocupació i l’emprenedoria.
Aquest punt es deixa per una propera sessió.

7

Propostes, precs i preguntes dels diferents Grups municipals.
7.1 Proposta de resolució del Grup municipal d’ERC, de data 18 d’abril de 2016,
relativa l’elaboració d’un mapa de punts negres de zones de residus de brossa,
d’incivisme (excrements de gossos) i de les zones on es pertorbi el descans
nocturn. (Registre General 16111).
El President comenta que aquesta moció es refereix a àmbits de diferents
regidories. Pel que fa als aspectes relacionats amb aquesta comissió, llegeix els
informes tècnics, que plantegen la manca de recursos de personal propis per fer-ho,
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i la manca de dotació pressupostària per encomanar-ho. Manifesta que, en tot cas,
caldrà aprovar-ho en fase d’elaboració pressupostària.
Es manifesta que aquesta matèria no és de competència plenària, sinó de l’Alcaldia i
que pels acords municipals està delegada en el President d’aquesta comissió.
Es procedeix a la votació dels punts de la proposta formulada i, en resulta, informe
favorable amb els vots de CiU, ERC, Crida-CUP i Comú, el vot en contra del PSC i
les abstencions de C’s i PP.
Es procedirà a la seva remissió a l’òrgan competent, per tal que adopti la resolució
corresponent.
7.2 Proposta de resolució del Grup municipal d’ERC, de data 10 de maig de 2016 de
2016, relativa a l’elaboració d’un projecte d’ombrejat de la passarel·la del Liceu
Escolar i assignació pressupostària per a l’any 2017. (Registre General 19940).
El President manifesta que d’aquesta matèria se’n va parlar fa un any i es va
descartar per raons tècniques. Comenta que actualment s’està treballant en els
projectes que comporten corredors verds a la ciutat.
Es concreta que aquesta decisió no és de competència plenària, sinó de l’Alcaldia i
que pels acords municipals de cartipàs està delegada en el President d’aquesta
comissió.
Es procedeix a la votació i, en resulta, informe favorable amb els vots de CiU, ERC,
Crida-CUP i Comú, el vot en contra del PSC i les abstencions de C’s i PP.
Es procedirà a la seva remissió a l’òrgan competent, per tal que adopti la resolució
corresponent.
7.3 Proposta de resolució del Grup municipal d’ERC, de data 12 de maig de 2016,
relativa a l’inici d’una campanya de sensibilització ciutadana per millorar les actituds i
les conductes cíviques. (Registre General 20113).
El President explica que aquesta campanya ja està en marxa i que s’assumeix
perquè s’està fent.
7.4 Proposta de resolució del Grup municipal de la Crida per Lleida – CUP, de data 13 de
maig 2016, relativa a la regulació via ordenança municipal dels clubs de cànnabis.
(Registre General 20385).
Es procedeix a la votació i, en resulta, informe desfavorable pels vots en contra de
PSC, C’s i Comú, el vot a favor de Crida-CUP i les abstencions de CiU i PP.
7.5 Proposta de resolució del Grup municipal d’ERC, de data 1 de juny de 2016, relativa
a les diferents problemàtiques existents al barri de Llívia. (Registre General 23500).
El senyor Larrosa comenta la contradicció entre els diferents punts de la proposta.
Explica els informes que consten en l’expedient, dels quals, els grups d’ERC i CiU en
demanen còpia, en els quals es constata que la zona urbanitzada ja està
correctament il·luminada i, que la resta es tracta d’un camí sense urbanitzar del qual
s’ha tret un punt de llum que incomplia la normativa i que donava llum a un camp de
pagès i unes arquetes d’aigua. I, per aquest motiu, proposa estudiar tècnicament
com es pot resoldre aquest tema.
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El senyor Baiget manifesta que els diferents apartats proposats són complementaris.
I, que l’anterior il·luminació, donava una seguretat als veïns de l’edifici.
Es comenta que aquesta matèria no és de competència plenària, sinó de l’Alcaldia i
que pels acords municipals de cartipàs està delegada en el President d’aquesta
comissió.
Es procedeix a la votació per punts, resultant, pel que fa als apartats a) i c) de la
proposta, informe desfavorable pel vot en contra del PSC, el vot a favor d’ERC i les
abstencions de la resta de grups municipals. I, pel que fa al punt b), resulta informe
favorable per unanimitat i es traslladarà a l’òrgan competent.
7.6 Proposta de resolució del Grup municipal del PP, de data 9 de juny de 2016, relativa
a la recuperació de la línia d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors en edificis de
protecció oficial. (Registre General 25134).
S’informa favorablement, per unanimitat, la proposta d’instar al Govern de la
Generalitat i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a recuperar la línia d’ajuts per a
la instal·lació d’ascensors en edificis de protecció oficial.
A tal efecte, aquesta proposta de resolució es remetrà a l’Alcaldia.
7.7 Proposta de resolució del Grup municipal d’ERC, de data 17 de juny de 2016, relativa
a la petició a l’equip de govern de l’elaboració d’un informe, d’un projecte i d’un
pressupost per solucionar la problemàtica existent en el sistema de clavegueram a la
partida de Llívia. (Registre General 26628).
Aquesta proposta s’ha d’emmarcar dins d’una planificació més amplia, es considera
un tema cabdal i, tal com demana la proposta, es procedirà a demanar aquest
informe.
7.8 Proposta de resolució del Grup municipal d’ERC, de data 17 de juny de 2016, relativa
a la petició a l’equip de govern de l’adequació de diverses parades de la ciutat; a la
revisió de les línies L-4, L-7 i L-8; revisió del temps de cadència del semàfor de la
plaça Europa; ampliació en 3 vehicles més en la L-20; adequació de 10 parades de
bus urbà en la zona dels polígons i revisió, manteniment i senyalització de totes les
parades del polígon. (Registre General 26630).
Aquesta proposta es troba pendent d’informe i serà tractada en una propera sessió
de la comissió.
7.9 Proposta de resolució del Grup municipal de CiU, de data 17 de juny de 2016,
relativa a la millora de les instal·lacions del velòdrom de la ciutat. (Registre General
26662).
Aquesta proposta donada la matèria a què es refereix es traslladarà a la comissió
competent en matèria d’esports.
7.10 Proposta de resolució del Grup municipal de CiU, de data 17 de juny de 2016, relativa
a l’elaboració d’un cens actualitzat de les persones amb targetes d’aparcament per a
discapacitats i un mapa de les places d’aparcament especials.(Registre General
26718).
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Aquesta proposta, donada la matèria a què es refereix, es traslladarà al President de la
comissió dels drets a les persones, juntament amb el plànol que es demana que
s’elabori que ja esta fet i accessible dins de la web relativa a mobilitat. La senyora Simó
demana còpia del plànol.
Dins de l’apartat del precs formulats:
7.11.
Prec del Grup Municipal de la Crida – Cup Lleida, de data 21 d’abril de 2016,
relativa a la reposició del monument a Joaquim Maurin en el parc dels Camps Elisis.
(Registre General 16730).
El President llegeix l’informe del departament de Patrimoni cultural històric i artístic,
en el qual es manifesta que, actualment, no es disposa de suficient informació per
fer-ne una replica i que s’hi està treballant. El propi senyor Juvillà diu que aportarà
fotografies.
7.12.
Prec del Grup Municipal de la Crida – Cup Lleida, de data 3 de maig de 2016,
relatiu a la retirada de les tanques metàl·liques que envolten el xalet modernista dels
Camps Elisis. (Registre General 18351).
El President llegeix l’informe del departament de Patrimoni cultural històric i artístic,
en el qual es manifesta que es procedirà a revisar l’edifici i a comprovar que no s’hi
hagin fet obres no sol·licitades, ni informades. Pel que fa a les tanques, el propi
senyor Juvillà manifesta que ja han estat retirades.
7.13.
Prec del Grup Municipal d’ERC, de data 6 de maig de de 2016, relatiu a la
dignificació del monument dedicat a Lluís Companys i altres elements simbòlics de
la ciutat. (Registre General 19367).
El President explica que ja s’està fent, que s’hi està treballant i que la idea es
adoptar el mateix model que el què ha estat utilitzat a la Plaça de Pau Casals.
7.14.
Prec del Grup Municipal de CiU, de data 9 de maig de 2016, relatiu a les
actuacions realitzades al carrer Alfred Perenya i carrers adjacents per prevenir les
situacions d’incivisme. (Registre General 19676).
Aquesta matèria correspon a un altra comissió i la senyora Simó, comenta que ja ha
estat tractada en la comissió corresponent.
7.15.
Prec del Grup Municipal de la Crida –Cup Lleida, de data 10 de maig de 2016,
relatiu al restabliment dels serveis existents al l’avinguda de Pius XII i Bisbe Irurita.
(Registre General 19903).
El President comenta que està prevista la retirada d’aquest element per raons
d’higiene.
7.16.
Prec del Grup Municipal del PP, de data 13 de maig de 2016, relatiu a la
renovació del mecanisme que acciona les escales mecàniques que connecten la
plaça Sant Joan amb la ronda del Canyeret. (Registre General 20581).
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El President comenta que és un problema derivat dels actes incívics i que s’està
estudiant de treballar amb sistemes de càmeres, cal ser conscient que no s’espatlla
per mal ús, sinó per aquestes actituds.
7.17.
Prec del Grup Municipal de la Crida –Cup Lleida, de data 7 de juny de 2016,
relatiu al compliment per part de l’empresa concessionària del plec de condicions
jurídiques que regeix la concessió administrativa del xalet dels Camps Elisis.
(Registre General 24413).
El President manifesta que aquest prec fa menció a un tema de seguiment de
concessió, que es traslladarà al regidor Rafel Peris, en tractar-se d’un equipament
d’oci, per tal que s’actuï amb el suport del departament del seguiment de les
concessions.
7.18.
Prec del Grup Municipal del PP, de data 9 de juny de 2016, relatiu a les
vendes no autoritzades de productes a l’encreuament dels Tres Pontets al Camí de
la Mariola. (Registre General 25132 – Rafa Peris).
El President comenta que s’han intensificat els controls de Guàrdia urbana en
aquesta zona.
7.19.
Prec del Grup Municipal de Ciutadans, de data 14 de juny de 2016, relatiu a la
realització d’un mapa de possibles zones d’aparcament d’autocars a Lleida.
(Registre General 25816).
El President comenta que amb la FECAV ja es va elaborar aquest mapa amb les
ubicacions i que es farà arribar còpia a tots els grups polítics.
7.20.
Prec del Grup Municipal de Ciutadans, de data 14 de juny de 2016, relatiu al
compliment del calendari de millores del barri del Turó de Gardeny, la rehabilitació
urgent de la torre del Castell Templer i la neteja del carrer Tram Unió. (Registre
General 25818).
El President comenta que el Ple municipal va aprovar una actuació que suposa un
pressupost de 2.000.000 d’euros, i que, com que no es pot assumir, s’ha encomanat
a un arquitecte dels serveis d’arquitectura que ho estudiï. De moment, només
s’actuarà en la part que afecta el Museu del clima.
Respecte al parc infantil, comenta que també s’està treballant en l’elaboració del
projecte del parc infantil, però que hi ha unes subestacions elèctriques, per la qual
cosa, de moment, només s’efectuarà una separació entre la part pública i la privada
i es requerirà que es faci una neteja de les males herbes. També, la comissió de
carrers posarà nom a la plaça, que està bé, té uns bancs, uns arbres i una zona de
passeig.
Pel que fa a la Torre del Castell Templer, comenta que el projecte s’està fent, que es
compta amb una subvenció de la Diputació. I, pel que respecta a l’àrea de gossos,
cal veure si és una àrea oberta o tancada, hi estan treballant els serveis tècnics i pel
que fa a la neteja, que és d’una complexitat extraordinària.
La senyora Simó comenta d’una pilona que ha estat retirada i demana que es
reposi, però el President li comenta que les pilones s’estan retirant perquè han de
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poder accedir els vehicles de bombers. I, conclou assenyalant, que cal revisar
completament el funcionament d’aquesta zona.
7.21.
Prec del Grup municipal del Comú de Lleida, de data 20 de juny de 2016,
relatiu al lliurament de dos DVD i que es faci accessible la informació a la ciutadania
relativa al concurs del manteniment i neteja dels edificis de l’Ajuntament. (Registre
General 27099).
El senyor Larrosa li diu que li seran lliurades les còpies demanades i que la
informació serà feta pública en el marc del nou plec que s’aprovi.
8. Torn obert de paraules
A continuació es formulen les següents preguntes orals:
La senyora Simó pregunta si s’ha de tractar en aquesta comissió el tema de les clàusules
socials a incorporar en els plecs de contractació i, el President, li manifesta que ha tramès
una nota a la Secretaria general per a què a les instruccions generals de contractació
s’estudiï aquesta matèria i que el debat correspon a la comissió de gestió de recursos, ja
que no hi ha una comissió específica sobre temes de contractació.
El senyor Juvillà pregunta per un prec, presentat en data 15 de juny, relatiu als horaris de les
piscines municipals i se li comenta, que donat que no es competència d’aquesta comissió,
serà traslladat a la comissió corresponent.
La senyora Culleré fa referència a una pregunta oral que va formular en el passat plenari,
relativa a l’expedient de Ramaderia Pifarré i el President li comenta que pot anar a veure
l’expedient que estarà a la seva disposició.
El senyor Baiget felicita als dos Joans de la comissió i el President es suma a aquesta
felicitació.

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

La secretària

Vist i plau
El president
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