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

LLEIDA CELEBRADA EN DATA 16 DE NOVEMBRE DE DOS MIL VINT-I-U. 

 

A la ciutat de Lleida, essent les 12:00 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 després 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 Rutllant Cases, en representació del grup municipal d’ERC-AM. 

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

Sr. Oriol Aubets Fusté, en representació del grup municipal del PSC. 

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

DE LLEIDA 

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

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

acord de Ple de data 30 de desembre de 2020, actualment regidor no 

adscrit.. 

Ha excusat la seva assistència el Sr. Jordi López Giménez, en representació 

del grup municipal de JxCAT LLEIDA, qui ha delegat en el President, Sr. 

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

També assisteix convidada la Sra. Laia Vinós Solanelles, tècnica de la 

Fundació i el Sr. Josep Gabarró Rivelles, Coordinador tècnic de Projectes 

Estratègics de l’Ajuntament de Lleida. 

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

 

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

Es sotmet a la consideració dels presents l’acta de la sessió del Patronat de 

data 18 de febrer de 2021 i que ha estat tramesa amb anterioritat per la 

qual cosa s’omet la seva lectura. 

Sotmesa a votació, l’acta s’aprova per unanimitat. 

 

2.- Pla de treball 2022. 

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

la qual exposa als membres del Patronat el contingut del Pla de Treball de 

la Fundació per l’any 2022 i que es desglossa en quatre àrees: l’elaboració 

d’un pla estratègic de patrocini per la millora del paisatge; divulgació i 

difusió de la marca “Horta de Lleida”; vetllar per l’aplicació de l’Ordenança 

del Paisatge de Lleida; i campanya de comunicació a favor del Turó i l’entorn 

de la Seu Vella. 

 

3.- Pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2022. 

Exposat el Pla de Treball per a l’exercici 2022, continua la Sra. Laia Vinós tot 

exposant els membres del Patronat la proposta de pressupost per a 

l’exercici 2022 un cop l’Ajuntament ha traslladat les quantitats que es 

compromet a aportar. 
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El pressupost presenta un resultat equilibrat de 85.500 entre ingressos i 

despeses en el qual hi destaquen, en el capítol de ingressos, la partida per 

rendiments obtinguts per l’explotació de les tanques publicitàries en via 

pública (52.000 €) i l’aportació de l’Ajuntament de Lleida (28.500 €). I en el 

capítol de despeses, les relatives a les accions contingudes en el pla de 

treball (32.500 €) i les de personal (43.897 €). 

Acabada l’exposició de la Sra. Laura Vinós, intervé el Sr. President per incidir 

en la tasca de la Fundació en ordre a col·laborar, donar suport i 

complementar l’activitat dels serveis tècnics municipals per a l’aplicació de 

l’Ordenança municipal del paisatge de Lleida posant de manifest que 

aquesta norma esdevé pluridisciplinar i abasta tant aspectes de neteja, com 

control de d’activitats i disciplina urbanística. També afegeix que pel que fa 

a la marca “Horta de Lleida” -que ara assumirà la Fundació del paisatge-, 

resta pendent encara de concretar-se la forma en què s’ha de racionalitzar 

l’estructura de les fundacions municipals, tasca que li correspon assumir al 

Coordinador General de l’Ajuntament. 

Seguidament s’obra una ronda d’intervencions en la que el Sr. Xavier Palau 

manifesta la seva conformitat amb el Pla de treball, alhora que pregunta 

per quina raó no es formula el pressupost de la Fundació un cop estigui 

aprovat el pressupost municipal. 

El Sr. Secretari li respon que en ésser la Fundació del Paisatge de Lleida un 

ens que s’integra en el sector públic municipal de l’Ajuntament de Lleida, el 

pressupost de la fundació es consolida en el pressupost municipal i, per 

tant, aquest s’ha de confegir i aprovar amb anterioritat pel patronat de la 

fundació per a poder consolidar-se amb el pressupost municipal. 

Intervé el Sr. Sergi Talamonte per incidir en si la fundació no estaria 

efectuant tasques que són reservades als SSTT municipals.  

El Sr. President li respon que la fundació es limita a efectuar tasques de 

seguiment i assessorament intern a requeriment del serveis municipals. 
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Seguidament intervé el Sr. Jaume Sellés qui posa de manifest que el Pla de 

Treball per a l’exercici 2022 és idèntic al pla de treball de l’exercici 2021 i 

que es manifesta decebut per aquesta circumstància i que, per aquesta raó, 

s’abstindrà en la votació. 

Per últim, intervé el Sr. Jaume Rutllant qui manifesta el seu acord amb el 

pla de treball, el pressupost presentat i la tasca de la fundació. 

A continuació es sotmet a votació tant el Pla de Treball com el Pressupost 

per a l’exercici 2022 i que resulten aprovats per majoria amb els vots 

favorables dels patrons Sr. Postius, amb delegació del Sr. López, Sr. Rutllant 

i Sra. Peiró i registrant-se les abstencions del patrons Sr. Selles, Sr. 

Talamonte, Sr. Palau, Sr. Córdoba i Sr. Aubets.  

 

4.- Auditories exercicis 2018 i 2019. 

La Sra. Laia Vinós dona compte al Patronat que s’han rebut les auditories 

dels exercicis 2018 i 2019 i que s’han traslladat als membres del Patronat 

juntament amb la convocatòria. 

De l’anàlisi del seu contingut es desprenen tres observacions: una, relativa 

a la recomanació d’aprovar uns objectius, indicadors o programes que 

permetin avaluar la seva racionalitat econòmica i bona gestió. Altra 

observació relativa a la imputació de la despesa destinada al finançament 

del projecte “espais singulars” que tot i que es va imputar en la seva 

integritat en l’exercici 2017 (20.000 €), la meitat d’aquesta s’hauria d’haver 

imputat a l’exercici 2018 que és quan es va produir (10.000 €). I una tercera 

observació, relativa a la regularització d’un saldo de 5.000 € que s’arrossega 

d’exercicis anteriors. 

El Patronat es dona per assabentat dels informes d’auditories dels exercicis 

2018 i 2019. 
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5.- Proposta de regularització de saldos. 

Continua la Sra. Laia Vinós explicant que arrel dels informes d’auditories 

abans esmentats, ha preparat un document anomenat “Informe-proposta 

de regularització de saldos” als efectes que en els comptes de l’exercici 

2021 quedi esmenada la situació de diferents apunts comptables a favor i 

en contra de la Fundació que s’arrosseguen d’exercicis anteriors. 

Com a resultat de la regularització que es proposa, segons el document que 

s’acompanya de data 22 de setembre de 2021, en resultaria un resultat 

favorable a la Fundació a reflectir en els comptes anuals de l’exercici 2021 

per import de 2.966’93 €. 

Intervé la Sra. Montse Peiró qui pregunta a què correspon la partida de 

4.166’66 €. 

La Sra. Laia Vinós li respon que es va comptabilitzar erròniament com a 

“garantia” quan, en realitat, es corresponia a l’ingrés corrent per cànon del 

mes de gener de l’any 2015. 

El Sr. Xavier Palau manifesta que hores d’ara ha demanat documentació 

comptable de la fundació i que ja ha rebut i l’està analitzant per la qual cosa 

no es manifestarà respecte la regularització de saldos que es proposa. 

Intervé el Sr. Sergi Talamonte per preguntar si els 5.000 € a regularitzar com 

a pèrdua del compte de clients de dubtós cobrament, tenen res a veure 

amb els 5.000 € prevists al pressupost 2022 com ingrés de patrocinadors. 

La Sra. Laia Vinós li contesta que no. 

Sotmesa a votació la regularització de saldos aquesta és aprovada per 

majoria (vots favorables del Sr. Postius, -delegat Sr. López-, Sr. Rutllant, Sr. 

Sellés, Sra. Peiró, Sr. Aubets i Sr. Talamonte) amb les abstencions dels Sr. 

Córdoba i del Sr. Palau. 
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6.- Altres qüestions. 

Intervé el Sr. President per informar els membres del Patronat que la 

previsió és que l’estàtua d’Indíbil i Mandoni pugui retornar al seu 

emplaçament a la plaça Agelet i Garriga el proper més de desembre. 

S’afegeix en aquest comentari el Sr. Josep Gabarró qui recorda que la 

restauració s’està duent a terme pel Centre de Restauració del 

Departament de Cultura i que inclou les tasques de reparació de la llança i 

la falcata i donar a l’estàtua una pàtina de bronze. 

 

I sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió essent les 13:00 hores 

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

dono fe. 

Secretari,       Vist-i-plau, 

        President 

 

 

 

 

Josep Lluís Rodríguez Ros    Antoni Postius Terrado 


