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ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ 

PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21 QUE VA TENIR LLOC 

EN DATA 28 DE SETEMBRE DE DOS MIL VINT-I-U. 

 

A la ciutat de Lleida, essent les 11:30 hores del dia 28 de setembre de 

2021, es reuneix el Patronat de la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 

21, segons la convocatòria cursada a l’efecte per tractar els punts de 

l’ordre del dia que consten en la mateix i que desprès es diran. 

 

La reunió es celebra de forma telemàtica mitjançant l’aplicació TEAMS 

atesa la situació de pandèmia. 

 

Es forma la llista d’assistents i que són: 

 

Sr. Jaume Rutllant Cases, en representació del grup municipal ERC-AM. 

Sr. Sergi Talamonte Sánchez, en representació del grup municipal COMÚ 

DE LLEIDA. 

Sr. Joan Queralt Colom, en representació del grup municipal PSC. 

Sr. Joan Ramon Castro Huguet, en representació del grup municipal 

JXCAT LLEIDA. 

Sr. Miquel Barniol Moreno, en representació del grup municipal del PP. 

Actua com a secretari qui subscriu, Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros. 

 

El President de la Fundació Sr. Miquel Pueyo París ha excusat la seva 

assistència i ha delegat en el Sr. Jaume Rutllant Cases. També ha excusat 

la seva assistència el Sr. Gerard Valentines Balué, en representació del 

grup municipal JXCAT LLEIDA, tot delegant el seu vot en el Sr. Josep 

Ramon Castro Huguet. 

 

No assisteixen el Sr. Jesús Uriol Chavarriaga i el Sr. José Maria Córdoba 

Alós. 

 

També assisteixen convidats el Sr. Joan Muntané Raich, Director tècnic 

de la Fundació i la Sra. Esther Fanlo Grasa, Coordinadora de 

sostenibilitat de la Regidoria d’Habitatge i Transició Ecològica. 

 

Obert l’acte, es procedeix amb l’examen de les qüestions que consten a 

l’ordre del dia. 
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1.- Actualització del càrrec de vicepresident. 

 

El Sr. Secretari dóna compte de que, com a conseqüència dels canvis en 

la Regidoria d’Habitatge i Transició Ecològica, s’ha fet proposta en el 

sentit d’actualitzar el càrrec de vicepresident de la Fundació per fer-lo 

coincidir amb el membre del patronat que hores d’ara ostenta les 

competències de la regidoria en matèria de transició ecològica i, a tal 

efecte, es proposa nomenar al Sr. Jaume Rutllant Cases com a 

vicepresident de la Fundació. 

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per la unanimitat dels 

patrons presents i representants de tal forma que cessa com a 

vicepresident de la Fundació el Sr. Sergi Talamonte Sánchez i queda 

nomenat com a vicepresident de la Fundació el Sr. Jaume Rutllant Cases. 

Intervé el Sr. Rutllant per manifestar que accepta el càrrec i vol deixar 

expressa constància del seu reconeixement al Sr. Sergi Talamonte pels 

serveis prestats en aquest període com a vicepresident de la Fundació. 

 

A aquest reconeixement i agraïment dels serveis prestats s’afegeixen la 

resta de patrons. 

   

2.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

El Patronat examina el contingut de l’acta de la sessió anterior de 19 de 

febrer de 2021 i que ha estat tramesa amb la convocatòria d’aquesta 

sessió. 

 

Sotmesa a votació l’acta és aprovada per unanimitat dels presents. 

 

3.- Actualització dels membres de la Comissió Executiva. 

 

Pel Sr. Secretari es dona compte al patronat que, com a resultat dels 

canvis en la titularitat de la vicepresidència de la Fundació acordats en 

aquesta sessió, s’hauria de procedir a l’actualització dels membres de la 

Comissió executiva per tal nomenar president de la mateixa al Sr. Jaume 

Rutllant Cases en substitució del Sr. Sergi Talamonte Sánchez. 

 

La proposta és aprovada per la unanimitat dels presents. 
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4.- Acord d’autorització per a la sol·licitud del certificat de signatura 

electrònica. 

 

Intervé el Sr. Joan Muntané per exposar al patronat que resulta necessari 

procedir a adoptar acord per a poder sol·licitar l’obtenció del certificat de 

signatura electrònica de la Fundació a favor del President, Sr. Miquel 

Pueyo París.  

 

Al respecte, explica que al seu dia i per raons operatives, es va creure 

millor que aquest certificat de signatura electrònica de l’entitat fos emès a 

favor del Sr. Vicepresident però, a la pràctica, aquesta manca de 

coincidència entre el representant legal de l’entitat (president) i titularitat 

de la signatura (vicepresident) està generant algunes dificultats 

burocràtiques per la qual cosa esdevé més apropiat que la signatura 

electrònica de la Fundació sigui emesa a favor del President. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres 

presents i representats, autoritzar la sol·licitud per a l’obtenció del 

certificat de signatura electrònica de la Fundació a favor del President del 

Patronat, Sr. Miquel Pueyo París.  

 

5.- Precs i preguntes. 

 

Intervé el Sr. Sergi Talamonte per tal de posar de manifest que en 

l’actualitat és el personal contractat per la Fundació el que ve 

desenvolupant i prestant suport a les tasques de l’Agència de l’Energia de 

Lleida, per la qual cosa pregunta quin serà el futur immediat d’aquesta 

entitat com a resultat de la reorganització de les regidories. 

 

El Sr. Jaume Rutllant li respon que hores d’ara està pendent de una reunió 

entre regidories per acabar de definir aquest i altres aspectes però 

manifesta la seva voluntat que l’Agència de l’Energia continuï la seva 

activitat. 

 

I sense altres assumptes que tractar, s’aixeca la sessió essent les 12 hores 

del dia assenyalat en l’encapçalament de tot el qual jo, com a secretari en 

dono fe. 
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Secretari       Vist-i-plau,  

President 

 

 

 

 

 

Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros   Il·lm. Sr. Miquel Pueyo Paris 
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