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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.: 10/2016
Caràcter: ordinari
Data: 18 de novembre de 2016
Horari: de 12:00 a 15:50 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
Francesc Roselló Ricart, representant de la FAVLL
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.
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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. 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
La sessió s’inicia a les 12 hores i es presidida pel senyor Peris, fins a la incorporació del
senyor Larrosa a les 12.30 h. Mentre presideix el senyor Peris, són tractats els punts 1 i 3,
apartats 3.1, 3.2 i 3.3 de l’ordre del dia de la sessió.
Abans d’entrar en els punts de l’ordre del dia, el senyor González, demana que consti la
queixa del seu grup, pel fet que en l’ordre del dia no s’ha reflectit el contingut de la moció del
Ple, relativa al seguiment dels expedients. El President li respon que sí que hi figura, doncs
els punts 5 i 6 de l’Ordre del dia tenen la finalitat d’informar dels diferents aspectes que
afecten les corresponents Regidories.
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 21 d’octubre de 2016, que es dóna per llegida i és aprovada per unanimitat, un cop
incorporat, en el punt 7.6 de l’acta, el comentari fet pel senyor Roselló d’estar d’acord en la
proposta formulada i en comenta el perquè.
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 42/2016
Proposta d’aprovació de la posada a disposició de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant la cessió d’ús, d’una finca municipal, situada a l’avinguda de Pinyana, 6,
per tal de destinar-la a la construcció de l’Escola Pinyana.
El senyor Gonzàlez pregunta en relació a l’informe a l’ACA, perquè no el demana
directament la Generalitat. I, el senyor Blanch, li respon que això es sistemàtic i que
la Generalitat demana sempre la mateixa relació d’informes. El senyors Baiget i
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Osorio, demanen uns aclariments sobre alguns aspectes del document, que els hi
són contestats. El senyor Osorio també pregunta pel seguiment de les obres i exposa
la queixa de l’AMPA de les inundacions que es produeixen quan plou. La senyora
López manifesta la seva satisfacció per aquesta cessió.
El senyor Larrosa vol manifestar que l’acte de cessió s’ha fet quan s’han superats els
tràmits de l’expedient i que la Generalitat en paral·lel podia haver encomanat la
redacció del projecte de l’obra. Comenta que no es pot atribuir la no actuació del
govern de la Generalitat a l’Ajuntament de Lleida.
S’informa favorablement.
Es decideix fer-ne debat en el proper Ple.
2.2. Planejament i Gestió:
2.2.1. Expedient 28/2016
Proposta d’aprovació provisional 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).
En aquest punt el senyor Baiget demana unes precisions tècniques, relatives a la
ubicació dels ascensors en la via pública i el senyor Blanch li explica la regulació
normativa al respecte i els criteris de prevalença d’acord amb la normativa
urbanística.
S’informa favorablement
Es decideix no fer-ne debat en el proper Ple.
2.3. Industria i Activitats:
2.3.1. Expedient IA16-602
Proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora dels
establiments de pública concurrència de Lleida.
El senyor Blanch explica amb detall les al·legacions formulades i la forma en que han
estat informades i tingudes en consideració, millorant d’aquesta manera el contingut
del text inicialment proposat. La petició més destacable és la formulada pel gremi de
forners, en relació als locals amb degustació.
El President comenta que ha estat molt consensuada amb el sector.
El senyor Roselló manifesta la preocupació que tenen els veïns de la zona alta per la
possible proliferació de nous pubs i bars. El senyor Larrosa li explica que s’ha
consensuat també amb els veïns i que la idea de l’ordenança és generar nova
activitat. I manifesta la seva satisfacció per la col·laboració en aquest assumpte.
S’informa favorablement amb les abstencions del Comú i d’ERC.
Es decideix no fer-ne debat en el proper Ple.
2.4. Medi Ambient i Horta:
2.4.1. Expedient 1435/2016
Proposta d’aprovació de l’acord de col·laboració entre ECOEMBALAJES ESPAÑA
SA (ECOEMBES) i l’Ajuntament de Lleida, per potenciar la recollida selectiva porta a
porta del cartró comercial.
El senyor González demana aclariments pel que fa als topalls a facturar. La senyora
Fanlo explica amb detall el canvis plantejats. La senyora López pregunta per
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l’augment que suposa en relació a 2015, que la senyora Fanlo detalla. El senyor
Osorio pregunta sobre la durada, a la qual cosa, se li respon que el conveni és marc i
conjunt pels municipis i preveu la seva finalització el 2018, si bé hi pot haver una
pròrroga fins a la finalització de la concessió.
S’informa favorablement amb les abstencions de C’s, ERC, Crida-CUP i Comú.
Es decideix fer-ne debat en el proper Ple.
3. Expedients de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de
l’ocupació i l’emprenedoria, per informar, que seran sotmesos a Ple:
3.1. Expedient 95/2016
Proposta d’aprovació del Text del Conveni de col·laboració entre Fòrum Empresa i
l’Ajuntament de Lleida, per al foment de l’emprenedoria i el desenvolupament
empresarial dins de l’àmbit de la ciutat de Lleida.
La senyora Culleré pregunta per la concreció de les activitats a desenvolupar per les
parts. El senyor Peris li concreta que es tracta d’una col·laboració mútua amb
trobades de caràcter empresarial en benefici de la ciutat.
S’informa favorablement amb l’abstenció d’ERC i el vot en contra de la Crida-CUP.
Es decideix fer-ne debat en el proper Ple.
3.2. Expedient 97/2016
Proposta d’aprovació de la constitució de la Taula de Promoció de la Ciutat de
Lleida.
El senyor González demana un aclariment per haver escollit, com a eina de difusió,
el Facebook i no fer un fòrum específic a través de la mateixa web, i, per això,
manifesta la seva abstenció. l el senyor Peris li explica que s’ha fet perquè el
facebook és més obert i que es pot incorporar qualsevol altre nou mitjà.
El senyor Juvillà comenta el seu vot negatiu a l’expedient per considerar que hi ha
una manca de definició i per ser poc inclusiu, doncs manquen altres sindicats i
societat civil i una major concreció en el procés d’actuació. El senyor Peris li explica
que es van convidar unes 140 entitats, de les quals, en van venir unes 80.
El senyor Osorio fa la consideració de que si es convida a noves entitats, creu que
caldria buscar un nou espai, ja que en la sessió de constitució, la sala Perenya es va
quedar petita, també demana antelació en la fixació de les dates i més concreció en
els assumptes a tractar per tal que les reunions resultin profitoses. El senyor Peris
manifesta que aquesta sessió es va convocar amb un mes d’antelació i només era
la sessió constituent i que la voluntat és que les properes sessions siguin més
pràctiques i específiques, amb un ordre del dia més concret, i amb el treball de les
diferents comissions que es vagin constituint.
El senyor Baiget planteja uns canvis ortogràfics en el redactat i també pregunta uns
dubtes, que li són explicats pel President, relatius a RRHH i a la forma de justificació
de la petició dels temes a tractar.
S’informa favorablement amb les abstencions del Comú i d’ERC i el vot en contra de
la Crida-CUP.
Es decideix fer-ne debat en el proper Ple.
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3.3. Expedient 88/2016 (TLL)
Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració, subscrit en data 20 de maig de
2016, entre l’Ajuntament de Lleida, Turisme de Lleida i RENFE VIAJEROS SA, per a
la promoció del turisme de congressos i convencions.
El senyor Gonzàlez pregunta perquè sent un expedient de Turisme de Lleida, passa
per aquesta comissió i el senyor Peris li respon que es un conveni que també
subscriu l’Ajuntament. La senyora López pregunta per la vigència del conveni i pel
concepte d’”evento” i el senyor Peris li respon que entra en vigor des del mes de
gener i que el terme “evento” cal entendre-ho en sentit ampli. El senyor Baiget
manifesta el seu desacord en que entri en vigor abans de ser aprovat i demana que
el conveni del proper any s’aprovi abans d’iniciar els seus efectes i, també, fa la
consideració de què només està redactat en llengua castellana. Fet que el senyor
Osorio remarca de bilingüisme i pregunta com s’acredita que hi ha un congrés, una
convenció o un esdeveniment i el senyor Peris li explica el procediment a seguir en
cada cas.
S’informa favorablement amb l’abstenció del Comú.
Es decideix no fer-ne 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. Planejament i Gestió:
4.1.1. Expedient 84/2016
Proposta d’aprovació inicial del Pla de millora urbana de composició volumètrica i de
façanes en l’àmbit de la illa “IA” del SUR 5, Copa d’Or, entre l’avinguda Josep Irla, i
els carrers de Maria Montesori, Carme Laforet i Joaquim Costa, promogut per
Adquisiciones y Proyectos Hoteleros, SL.
Es dona compte d’aquest expedient amb caràcter previ a la seva aprovació per la
Junta de Govern Local.
4.2. Contractació:
4.2.1. Expedient 215/2016
Proposta d’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de les obres, mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació, del Projecte de millora del ferm i de la seguretat dels camins de l’Horta
i inici de la licitació.
Es dona compte d’aquest expedient amb caràcter previ a la seva aprovació per la
Junta de Govern Local.
Els grups manifesten la necessitat d’incorporació de la moció sobre contractació i la
Presidència comenta que s’hi està treballant per part de la Secretaria General i de la
Contractació, tot i que, ja s’han començat a aplicar per part de la Regidoria.
4.2.2. Expedient 315/2016
Proposta d’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de les obres, mitjançant procediment obert amb diversos criteris
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d’adjudicació, del Projecte d’ordenació i enjardinament dels Jardins de Salustià
Estadella i connexió d’espais per a vianants amb l’avinguda Alcalde Recasens i inici
de la licitació.
Es dóna compte d’aquest expedient amb caràcter previ a la seva aprovació per la
Junta de Govern Local.
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:
• Explica que es manté el cens d’habitatges i els procediments de negociació en
curs.
• Comenta els expedients oberts a les entitats financeres, que en alguns supòsits,
ja van per la imposició de la tercera multa coercitiva. Al respecte, el senyor
Juvillà pregunta si es paguen i, el President, li respon que les acostumen a
pagar, si bé aquesta fase de la tramitació la duu a terme economia.
• Manifesta els recursos administratius en tràmits i dóna compte de les sentències
favorables recaigudes.
• Comenta les multes coercitives imposades.
5.2. Ajuts Rehab +
Dóna informació sobre les peticions presentades i sobre la inversió que suposen,
comenta les relatives a cada zona geogràfica i, també, explica la diversa temàtica a
que fan menció.
Explica també que als pressupostos de 2017 s’ha previst treure per la propera
anualitat una nova convocatòria.
El senyor González pregunta si a 2017 hi ha la previsió d’una línia especial per
ascensors. El President li respon que caldrà veure les necessitats que es puguin
plantejar al respecte, ja que afectaria a determinats barris i, també, comenta que es
vol reclamar a la Generalitat la recuperació de la col·laboració conjunta respecte
d’aquesta matèria.
5.3. Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable. Comenta que en la propera sessió
d’aquesta comissió informativa es sotmetrà a consideració aquest assumpte, un cop
vist, per la comissió de l’horta i que, tan aviat com estigui el document enllestit, la
documentació es farà arribar als membres de la comissió. I explica els supòsits a
que afecta.
El senyor Roselló explica quin dia està previst presentar-ho a la comissió de l’horta i
el President li respon que està pendent de determinar-ho.
La senyora Culleré planteja aspectes sobre la inclusió al catàleg que el President li
aclareix i concreta que es tracta d’una eina de dinamització econòmica.
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5.4. Altres activitats:
• Comenta la celebració, els dies 19 a 27 de novembre, de la setmana europea de
la prevenció de residus i especifica les diferents activitats que es duran a terme.
• Diu que el 2 de desembre tindrà lloc la jornada de debat sobre territoris agraris,
al campus d’agrònoms, relativa a la promoció i protecció dels espais agraris
periurbans.
• Explica que s’ha posat en marxa el programa d’assessorament sobre l’estalvi
energètic als habitatges en risc de pobresa.
• Informa que el 15 de desembre tindrà lloc una jornada de debat i reflexió sobre
la gestió dels serveis públics a la UdL, a la Facultat de Dret i economia, i explica
les taules que hi haurà i els membres que en formaran part.
• També explica que els dies 14 o 16 de desembre tindrà lloc la segona sessió del
Pla de mobilitat, el taller de casos pràctics.
• Explica que a finals de mes s’implantaran els quadres de tele gestió que donaran
informació sobre l’enllumenat de la ciutat via online.
• Diu que a partir del gener està prevista la resolució del concurs de gestió dels
equipaments públics.
• El 30 de novembre està prevista la presentació de l’ordenança reguladora dels
procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl, a la sala
Jaume Magre.
• Explica que està prevista una propera reunió amb les entitats animalistes per a
tractar sobre la col·laboració, millora i impuls de les accions de voluntariat, tal
com es va comprometre al Plenari municipal.
6. 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:
6.1. Comenta que el proper dia 25 de novembre està prevista la encesa dels llums de
Nadal a la ciutat.
6.2. Explica que a través de l’IMO es treballa conjuntament amb el SOC, de cara a
l’acord marc per a 2017, tal i com ja es va informar en el Consell de l’IMO.
6.3. Informa dels treballs per al desenvolupament d’una jornada per al proper dia 24, a
les 10 hores, sobre orientació laboral i inter working, que està prevista de fer a
l’Auditori Municipal i, respecte de la qual, ja hi ha confirmada la participació d’una
sèrie d’empreses.
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7. Propostes, precs i preguntes dels diferents Grups municipals
7.1. Proposta de resolució del grup municipal de la Crida per Lleida – CUP, de data 31
d’octubre de 2016, relativa a la definició dels usos del xalet dels Camps Elisis.
(Registre General 45215).
El senyor Juvillà defensa la proposta feta demanant que es dugi a terme un procés
participatiu. El senyor Peris concreta la voluntat de treure aquest espai a concurs de
nou, amb uns usos i un horari més compatibles amb les activitats familiars. Demana
que les aportacions que es vulguin fer es facin amb l’eina participativa de la taula de
promoció de la ciutat.
El senyor Juvillà manifesta que no està en contra dels nous usos, però demana que hi
hagi un procés participatiu per decidir-los.
Es sotmet a votació la proposta i s’informa a favor per tots els grups municipals amb
l’abstenció de PSC, C’s i PP.
L’òrgan competent decidirà el trasllat a la regidoria de participació ciutadana.
7.2. Proposta de resolució del grup municipal d’ERC, de data 3 de novembre de 2016,
relativa a la pavimentació, enrajolat d’un tram de la vorera del Camí de Picos cruïlla
amb el carrer Doctor Trueta. (Registre General 45571).
El President de la comissió explica que no hi ha valoració de caràcter econòmic. El
senyor González pregunta quin és, en aquest cas, l’òrgan competent, i el senyor
Larrosa li diu que és ell, però que no disposa de consignació pressupostària, ni
tècnica.
Es procedeix a la votació i s’informa a favor per tots els grups amb el vot en contra del
PSC.
Es traslladarà aquest informe de la comissió a l’òrgan competent, el qual manifesta
que a dia d’avui, ja ha fet la proposta de pressupost pel 2017, i que només si disposa
de pressupost, ho podrà fer i el senyor Baiget li fa constar que la proposta ja va ser
presentada el dia 3 de novembre i que ho podia haver inclòs. El President manifesta
que cal que hi hagin tots els informes per adoptar qualsevol acord i que, com així
consta en l’ordre del dia, aquestes propostes de resolució ja consten en l’ordre del dia
com a pendents d’informe.
7.3. Proposta de resolució del grup municipal d’ERC, de data 3 de novembre de 2016,
relativa a la revisió i reforma de l’Ordenança municipal sobre la protecció, tinença i la
venda d’animals. (Registre General 45577).
El senyor Baiget explica la seva proposta i comenta que ha augmentat el nombre
d’animals, ha canviat la sensibilitat de la població, la diferent regulació normativa del
procés sancionador, proposa la revisió de les sancions i altres aspectes que al seu
parer caldria modificar.
El senyor Gonzàlez comenta que considera adequada la proposta. El senyor Osorio
diu que també hi està conforme però que caldrà comptar amb el punt de vista de les
entitats animalistes. La senyora López també manifesta estar-hi d’acord. La senyora
López, també, manifesta estar-hi d’acord.
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El senyor Larrosa demana que l’apartat c) de la proposta es transformi en el sentit de
determinar que es faci tan aviat com sigui possible.
S’informa favorablement i es decideix que es sotmetrà a consideració de la comissió
informativa durant el primer trimestre de 2017, l’informe tècnic que estudiï la
necessitat dels aspectes que caldria modificar.
7.4. Proposta de resolució del grup municipal d’ERC, de data 8 de novembre de 2016,
relativa a la senyalització d’un pas de vianants al carrer Anselm Clavé i ampliació de
la vorera davant del número 8 del carrer Comtes d’Urgell. (Registre General 46078).
El senyor Baiget explica la seva proposta i el senyor Roselló manifesta la conformitat
dels veïns.
El president comenta que no disposa ni del projecte, ni del pressupost de l’obra que
es proposa, i que, s’accepta, sempre que es pugui aconseguir el pressupost, si es
possible en la partida corresponent a itineraris escolars segurs. Al respecte,
encomanarà al responsable de mobilitat que prepari el projecte de forma immediata.
7.5. Proposta de resolució del grup municipal d’ERC, de data 9 de novembre de 2016,
relativa a la revisió, arranjament i anul·lació immediata, mitjançant senyalització, dels
aparca bicis catalogats com a insegurs. (Registre General 46435).
El senyor Baiget planteja la seva proposta. El President explica que els serveis
tècnics ja procedeixen amb caràcter periòdic a fer aquestes reparacions i demana
que si se’n detecta algun d’insegur es posi en coneixement dels serveis de mobilitat,
per a què es puguin arranjar. La proposta es transforma en que es senyalitzin
aquells que es sàpiga que estan en mal estat, proposta que es acceptada pel
President.
7.6. Proposta de resolució del grup municipal de Ciutadans, de data 10 de novembre de
2016, relativa a la rehabilitació del carrer del General i del carrer de la Parra. (Registre
General 46539).
El President accepta aquesta proposta i manifesta que es vol fer dins de les obres
corresponents a l’arranjament dels carrerons del pla de barris del Centre Històric i es
voldria fer-ho de forma immediata i demanar-ne l’ús al propietari.
7.7. Proposta de resolució del grup municipal del PP, de data 10 de novembre de 2016,
relativa a la recollida d’animals abandonats a l’Horta de Lleida i a les inspeccions
sobre animals domèstics. (Registre General 46651).
La senyora López explica la seva proposta i demana que s’intensifiqui el que ja es fa,
donat que hi ha hagut queixes.
El senyor Larrosa explica que les inspeccions ja les fa la Guardia Urbana i que hi ha
establerta una acta d’inspecció específica per al control d’aquests casos. I explica que
es un servei garantit i concertat amb un servei veterinari.
7.8. Proposta de resolució del grup municipal de CiU, de data 10 de novembre de 2016,
relativa a l’increment de vehicles de les línies L7 i L20. (Registre General 46697).
La senyora Culleré explica la proposta del seu grup. El senyor Larrosa li explica el fort
impacte econòmic que la proposta formulada suposa en els termes en que ha estat
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plantejada, per tant, considera que el que es farà es estudiar amb l’empresa si es pot
reforçar i que aquest estudi serà sotmès a la consideració d’aquesta comissió.
El senyor Roselló manifesta que consultades les AAVV, aquestes manifesten que hi
ha busos, però que els manca una bona coordinació.
El senyor Larrosa es compromet a traslladar l’informe que resulti a la comissió.
7.9. Proposta de resolució del grup municipal de CiU, de data 11 de novembre de 2016,
relativa a l’arranjament del carrer Ramon Castejón. (Registre General 46860).
El senyor Larrosa explica que aquesta és una operació pendent, doble, de sòl i subsòl
i espera que es pugui dur a terme el més aviat possible, ja que forma part de les
actuacions immediates a desenvolupar abans de finalitzar l’any.
7.10. Proposta de resolució del grup municipal de CiU, de data 11 de novembre de 2016,
relativa a l’arranjament del carrer Narcís Monturiol. (Registre General 46863).
També en aquest punt el President manifesta que es tracta d’una operació pendent
de fer i que es farà de forma coordinada amb unes actuacions que ha de fer la
companyia ENDESA i, per tant, també es farà de forma imminent.
Dins de l’apartat dels Precs s’han formulat els següents:
7.11. Prec del grup municipal de la CRIDA-CUP, de data 18 d’octubre de 2016, relatiu a la
inspecció de les obres realitzades a l’edifici del Roser, per garantir que aquestes
s’han executat segons projecte, i protegir l’antic Convent del Roser com a Bé Cultural
d’Interès Local. (Registre General 43283).
El President manifesta que s’ha demanat informació a Madrid, a la responsable del
departament d’arquitectura de Turespaña, per tal que informi si s’aixecaven actes de
les reunions, a les quals, ell mateix va assistir a dues sessions i, a les quals, també hi
va assistir el senyor Carles Sàez, que era l’autor del projecte. A l’Ajuntament no
consta acta d’aquestes sessions i no hi assistia la cap de secció d’arqueologia, la
senyora Oliver.
7.12. Prec del grup municipal de la CRIDA-CUP, de data 26 d’octubre de 2016, relatiu a la
inspecció urgent de l’edifici del Roser, per garantir que les obres s’han executat
segons projecte. (Registre General 44668).
El senyor Larrosa informa que l’expedient està pendent de tramitar la primera
ocupació i que amb motiu d’aquesta sol·licitud, els serveis tècnics municipals,
validaran les actuacions dutes a terme amb motiu del projecte.
7.13. Prec del grup municipal d’ERC- Avancem, de data 3 de novembre de 2016, relatiu a
la reubicació de contenidors de brossa del carrer Cavallers, 15 i la revisió, la neteja i
la restauració dels plafons informatius Espais 1714. (Registre General 45572).
El President comenta que la reubicació dels contenidors ja s’ha efectuat i informa que
els plafons no són municipals, sinó que corresponen a la comissió del Tricentenari,
per la qual cosa, la Presidència ja ha donat instruccions de que és contacti amb ells
per a veure que cal fer amb els plafons.
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7.14. Prec del grup municipal d’ERC-Avancem, de data 3 de novembre de 2016, relatiu al
rellotge aturat de l’edifici municipal de l’Escorxador. (Registre General 45574).
El President manifesta que es una reivindicació de l’AAVV que té uns costos molt
elevats, per això, caldrà estudiar a veure si es pot buscar un mecanisme de
manteniment més senzill. El senyor Baiget demana que en la propera comissió
s’informi de les actuacions que s’hagin fet.
7.15. Prec del grup municipal del Comú de Lleida, de data 7 de novembre de 2016, relatiu a
tindre cura i manteniment de diferents zones de Lleida. (Registre General 45881).
El senyor Larrosa manifesta que es traslladarà a l’empresa de jardineria que fa el
manteniment del sector, tal com es fa sistemàticament.
Comenta un cas similar en relació a l’aparcament de vehicles davant de l’Hospital de
Santa Maria, el qual s’estudiarà també, i se’ls comunicarà i s’estudiaran les
actuacions de protecció del patrimoni i d’invasió d’un espai de vianants.
7.16. Prec del grup municipal d’ERC-Avancem, de data 8 de novembre de 2016, relatiu a la
manca de qualitat en el servei de la Línia 3 – bus urbà-. (Registre General 46074).
El President comenta que ja li ha estat respòs.
7.17. Prec del grup municipal d’ERC-Avancem, de data 8 de novembre de 2016, relatiu a
l’aparcament dels vehicles del Cos d’Agents Rurals, davant de la seu del CAR, del
carrer Ronda de Sant Martí, número 6. (Registre General 46075).
El senyor Larrosa manifesta que aquesta petició no ha estat mai formulada pels
responsables del Servei i que, si ho necessiten, caldria que ho demanessin de forma
institucional i més si cal demanar la utilització a un altra Administració.
7.18. Prec del grup municipal de la CRIDA-CUP, de data 10 de novembre de 2016, relatiu a
la manca de neteja i de tancament del solar del carrer Gairoles i del carrer
Companyia. (Registre General 46689).
El President explica que aquest solar s’està utilitzant per les obres del Call jueu i que
ja ha estat advertida l’empresa per a què ho arrangi, comenta que voldria que els
solars del centre històric restessin tots oberts i en bon estat.
7.19. Prec del grup municipal del PP, de data 15 de novembre de 2016, relatiu al sentit de
la circulació d’entrada del carrer Vescomte Arnau. (Registre General 47232).
El President comenta que aquest tema està estudiat i denegat des de fa molt temps.
Comenta l’informe dels serveis tècnics, els quals assenyalen que es tracta d’un carrer
amb un paviment pensat per a vianants i que no afecta al transit global de la zona.
8. Torn obert de paraules
La senyora López planteja la preocupació dels veïns del carrer Maragall, per les obres que
s’estan efectuant en el bar denominat “Racó”, ja que anteriorment va ser objecte de moltes
queixes, després es va tancar i ara hi tornen a fer obres. El President li respon que es
comprovarà la situació de l’expedient de disciplina d’activitats.
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El senyor Osorio planteja que els veïns de la zona propera a Maristes es queixen de que el
col·legi fa moltes activitats en les quals la megafonia està molt forta i els molesta. El senyor
Larrosa li comenta que si això suposa incompliment de la normativa, caldria que el veí o
veïns concrets, afectats, formulessin denuncia concreta, ja que això permetria fer els
mesuraments des del domicili afectat, doncs amb caràcter genèric, això, no es pot
determinar. La senyora Mercadè, com a veïna de la zona, diu que això passa unes 10
vegades l’any amb motiu de les festes escolars i el senyors González i Juvillà manifesten
que es tracta d’un problema de tolerància.

La Senyora Culleré pregunta pel Parc de les Arts. El President li explica que s’hi està
treballant i que la darrera reunió tècnica es va fer la passada setmana. El senyor Osorio
pregunta si el parc ocuparà tot el solar. I els senyors Larrosa i Blanch expliquen que una part
és equipament, que el pla especial marca unes zones edificables i que donat que es volen
incorporar altres serveis per al barri, està previst fer un concurs d’idees i el projecte.

La senyor Culleré planteja la problemàtica del col·legi Dominiques, ja que han canviat la
porta d’entrada i això fa necessari un pas de vianants. El senyor Larrosa demana rigor i
planteja que amb caràcter previ a les decisions, cal analitzar si poden implicar la necessitat
de fer obres amb costos públics. Explica que una problemàtica similar es planteja en el Cap
d’Onze de Setembre, en el qual, s’han pres decisions sense tenir en compte les implicacions
que aquestes poden tenir en la mobilitat de tot el sector.

El senyor Juvillà pregunta com està el tema relatiu a la reposició del bust de Maurin i el
president li respon que ho està tramitant la senyora Oliver.

Dins de l’apartat corresponen a preguntes, el President vol fer constar que se n’han formulat
més de 500, que moltes representen una feina descomunal pels serveis municipals i la
majoria són preguntes d’aplicació del mòbil. En queda pendent unes 50. Explica que hi ha
preguntes relatives, al dia a dia, que suposen que els serveis tècnics es vegin sobrepassats.
Demana que es traslladi aquesta problemàtica als grups municipals i que es tingui en
consideració, ja que cal trobar una formula de compromís al respecte. El senyor Roselló
manifesta que es va fer una moció que demanava que no s’havia de polititzar la FAV i que
ara, els mateixos que la varen fer, volen assumir la tasca que correspon a les AAVV, doncs
correspon a la FAV vetllar pels barris de la ciutat. El senyor Osorio pregunta si la forma més
àgil de funcionar és a través d’un prec o d’una proposta de resolució per no col·lapsar als
serveis tècnics. I, el President, explica tot el procés i la tasca tècnica que representa i que
cal fer cas a cas. El senyor Baiget manifesta que considera que correspon a les AAVV i
també als regidors i que convindria per part de tots fer una tasca de mesura en quantitat i
qualitat. Al respecte, el President demana que s’intenti arribar a una formula de compromís i
trobar un sistema àgil de resposta i de compartició de la informació.
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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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