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ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DEL PAISATGE DE 

LLEIDA CELEBRADA EN DATA 18 DE FEBRER DE DOS MIL VINT-I-U. 

 

A la ciutat de Lleida, essent les 10:30 hores del dia assenyalat en 

l’encapçalament.  

Es reuneix el Patronat de la Fundació del Paisatge de Lleida de forma 

telemàtica, mitjançant l’aplicació TEAMS, segons la convocatòria 

formalitzada pel President del Patronat, Sr. Antoni Postius Terrado, als 

efectes de tractar els punts de l’ordre del dia que desprès es detallaran.  

Assistents:  

Sr. Antoni Postius Terrado, en representació del grup municipal de JxCAT.  

Sra. Montserrat Peiró Roselló, en representació del grup municipal d’ERC-

AM.  

Sr. Jaume Sellés Santiveri, en representació del grup municipal del PSC.  

Sr. Xavier Palau Altarriba, en representació del grup municipal del PP.  

Sr. Jordi López Giménez, en representació del grup municipal de JxCAT 

LLEIDA.  

Sr. José Maria Córdoba Alós, en representació del grup municipal de C’S.  

Ha excusat la seva assistència el Sr. Sergi Talamonte Sánchez, en 

representació del grup municipal del COMÚ DE LLEIDA i el Sr. Jaume 

Rutllant Cases, en representació del grup municipal d’ERC-AM. Aquests dos 

patrons han delegat per escrit en la Sra. Montserrat Peiró Roselló.  

També ha excusat la seva assistència el Sr. Oriol Aubets Fusté, en 

representació del grup municipal del PSC.  

Actua com a secretari qui subscriu, Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros.  
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També assisteix convidada la Sra. Laia Vinós Solanelles, tècnica de la 

Fundació.  

Obert l’acte, el President saluda als assistents i s’inicia la sessió.  

 

1.- Actualització i acceptació del càrrec del membre del Patronat del Grup 

municipal de C’S.  

Pel Sr. Secretari es dóna compte que per acord del ple de l’Ajuntament de 

Lleida, adoptat en sessió de data 30 de desembre de 2020, es va acordar 

designar el Sr. Josep Maria Córdoba Alós com a membre del patronat de la 

Fundació del Paisatge de Lleida en substitució del Sr. José Luis Osorio 

Fernández.  

Present en aquest acte, el Sr. José Maria Córdoba Alós manifesta que 

accepta el càrrec de patró i que compleix els requisits establerts en l’article 

332-3 del Codi civil de Catalunya.  

 

2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.  

El patronat pren en consideració l’acta de la sessió anterior de data 27 

d’octubre de 2020 i que es dóna per llegida atès que ha estat tramesa als 

membres del patronat amb anterioritat.  

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta, aquesta s’aprova per unanimitat 

dels membres presents i representats.  

 

3.- Aprovació dels comptes anuals 2020.  

El Sr. President dona la paraula a la Sra. Laia Vinós, tècnica de la Fundació, 

qui exposa el contingut dels documents que conformen els comptes anuals 

de la fundació, tancats a data 31 de desembre de 2020 i que han estat 
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tramesos als membres del patronat amb anterioritat a la sessió per al seu 

estudi i informació.  

La Sra. Vinós extracta el contingut de la memòria fent especial esment de la 

reforma dels estatuts de la fundació; l’activitat duta a terme en ordre a la 

revisió, difusió i divulgació de l’ordenança del paisatge de Lleida a la qual 

s’ha afegit també la tasca de vetlla per la seva aplicació amb més dues-

centes actuacions en relació a l’estat de solars, locals comercials buits, etc; 

la participació en la jornada organitzada per l’Observatori del paisatge; i 

l’activitat duta a terme en el projecte “Lleida al descobert” i que ha resultat 

condicionada per la pandèmia.  

Seguidament, s’exposa al patronat el contingut econòmic dels comptes del 

qual es desprèn un resultat positiu de l’exercici 2020 en 23.325’05 €, tot 

detallant els ingressos i despeses registrades en l’exercici. S’explica el 

balanç de situació que mostra un resultat equilibrat entre actiu i passiu en 

l’import 69.232’95 € i els documents d’estat de canvis en el patrimoni net i 

l’estat de fluxos d’efectiu.  

La Sra. Montserrat Peiró pregunta per la partida de “patrocinadors” en 

import de 5.000 €.  

Se li contesta que correspon a un saldo que s’arrossega d’exercicis anteriors 

i que el informe provisional d’auditoria aconsella regularitzar al igual que 

succeeix amb la partida “creditors varis”.  

El Sr. Córdoba pregunta si es donarà informació detallada d’aquesta 

regularització.  

El Sr. President li contesta que en la propera reunió del patronat, quan els 

informes d’auditoria siguin definitius, s’abordarà aquesta regularització de 

saldos i que ja ha encarregat a la Sra. Vinós la redacció d’un informe detallat 

sobre aquesta qüestió.  



 

Pàgina 4 de 5 
 

Acabades les intervencions, es procedeix a la votació dels comptes que 

resulten aprovats per majoria dels membres presents i representats, 

registrant-se l’abstenció dels patrons Sr. Xavier Palau i Sr. Josep Maria 

Córdoba, amb un resultat positiu de vint-i-tres mil tres cents vint-i-cinc 

euros i cinc cèntims (23.325’05 €) que es destina a compensar excedents 

negatius d’exercicis anteriors i la resta a romanent.  

 

4.- Actualització dels membres de la Comissió executiva.  

El Sr. Secretari dona compte que per motiu de jubilació, el Sr. Carles Sáez, 

Cap del Servei d’Arquitectura de l’Ajuntament de Lleida, ha causat baixa 

com a membre de la Comissió executiva de la Fundació, essent que els 

estatuts de la fundació estableixen que correspon al Patronat efectuar 

designa dels seus membres.  

El Sr. President proposa el regidor Sr. Joan Ramon Castro, regidor de l’Horta, 

com a membre de la comissió executiva, proposta que justifica en ordre a 

subratllar la importància de l’espai de l’horta en el paisatge del municipi.  

Intervé el Sr. Jaume Sellés per fer notar que el Sr. Joan Ramon Castro no té 

la condició de tècnic.  

El Sr. President li respon que hores d’ara encara és vacant el lloc de treball 

de Cap del Servei d’Arquitectura per la qual cosa la proposta que fa li sembla 

adient.  

Sotmesa a votació la proposta de nomenament del Sr. Joan Ramon Castro 

com a membre de la Comissió executiva de la fundació és aprovada per la 

majoria dels membres presents i representats amb l’abstenció del Sr. Jaume 

Sellés.  
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5.- Altres qüestions.  

Pren la paraula el Sr. President per informar el Patronat que és previst que 

en proper mesos es faci proposta de reestructuració de les entitats que 

integren el sector públic municipal, procés que pot afectar a la fundació.  

També informa al Patronat que s’han iniciat les tasques de restauració de 

l’estàtua d’Indíbil i Mandoni, essent que l’Ajuntament de Lleida assumirà 

les despeses de la reposició de la llança i la falcata i la Generalitat el cost de 

la resta de les tasques, essent previst el retorn de l’estàtua a la via pública 

en el mes de juny d’aquest any.  

I sense altre particular s’aixeca la sessió essent les 11:00 hores de la data 

assenyalada en encapçalament de tot el qual, jo com a Secretari, en dono 

fe.  

 

Secretari,       Vist-i-plau, 

        President 

 

 

 

 

Josep Lluís Rodríguez Ros    Antoni Postius Terrado 
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