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

LLEIDA CELEBRADA EN DATA 4 DE MARÇ DE DOS MIL VINT-I-DOS. 

 

A la ciutat de Lleida, essent les 13:00 hores del dia assenyalat en 

l’encapçalament. 

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

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

Sr. Jaume Sellés Santiveri, 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. 

Sra. Maria Burrel Badia, en representació del grup municipal de C’S. 

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. 

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

representació del grup municipal del PSC. 
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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. 

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

 

1.- Actualització i acceptació del càrrec de nou membre del Patronat. 

El Sr. Secretari dona compte als assistents que per acord del Ple de 

l’Ajuntament, adoptat en sessió de 25 de febrer de 2022, es va acordar la 

substitució del Sr. José Maria Córdoba Alós per la Sra. Maria Burrel Badia, 

en representació del Grup municipal C’s, per la qual cosa es fa necessari que 

la persona proposada com a nova patrona manifesti que accepta el càrrec i 

que no està compresa en cap causa de incompatibilitat i prohibició de les 

establertes en l’article 332-3 del Codi Civil de Catalunya. 

Intervé la Sra. Maria Burrel Badia qui manifesta que accepta el càrrec de 

patrona de la Fundació i que no està compresa en cap causa de 

incompatibilitat i prohibició de les establertes en l’article 332-3 del Codi 

Civil de Catalunya. 

El Patronat té per cessat en el seu càrrec de patró al Sr. José María Córdoba 

Alós al qual li agraeix els serveis prestats i dona la benvinguda a la Sra. Maria 

Burrel Badia. 

 

2.- 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 16 de novembre de 2021 i que ha estat tramesa amb la convocatòria 

per la qual cosa s’omet la seva lectura. 

Sotmesa a votació, l’acta s’aprova per unanimitat. 
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3.- Aprovació dels comptes anuals 2021. 

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

qui exposa als presents el contingut de la memòria d’activitats de la 

Fundació corresponent a l’exercici 2021 i que ha estat tramesa als assistents 

amb la convocatòria d’aquesta sessió. 

La Sra. Vinós dona compte de l’actuació de la Fundació en l’any 2021 la qual, 

de forma extractada, s’ha centrat en el projecte de la recuperació de 

l’estàtua d’Indíbil i Mandoni; en la difusió de la marca Horta de Lleida –amb 

accions en el marc de la Fira de Sant Miquel, xarxes socials, i adquisició de 

caramels per la cavalcada de Reis-; i en accions vinculades al seguiment del 

compliment de l’ordenança del paisatge. 

Seguidament la Sra. Vinós exposa als assistents el contingut del compte de 

pèrdues i guanys i que dona un resultat positiu de 18.878’58 €, tot detallant 

les principals partides de ingressos i despeses de la Fundació. També fa 

referència al balanç de situació i que dona un resultat equilibrat en 

79.010’55 €. 

A continuació intervé el Sr. President qui posa èmfasi en la tasca de difusió 

i de pressa de consciència de la ciutadania dels continguts de l’ordenança 

del paisatge i exposa que son previstes iniciatives en ordre a la supressió 

d’antigues cabines de telèfon; la millora de la conservació de les caixes de 

serveis (telecomunicacions, caixes regulació semafòrica) sovint 

vandalitzades; i la millora dels accessos a la ciutat. 

Seguidament es cedeix la paraula els membres del patronat, començant per 

la Sra. Maria Burrel qui manifesta que agraeix l’explicació i que emetrà vot 

d’abstenció. 

Intervé el Sr. Xavier Palau qui manifesta que emetrà vot d’abstenció i 

pregunta per l’import de la despesa de la campanya de difusió encarregada 

a l’emissora UA1.  
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La Sra. Vinós li facilita l’import dels serveis, que és de 3.630€. 

El Sr. Sergi Talamonte manifesta que emetrà vot d’abstenció; demana oferir 

en la memòria d’activitats una major correspondència amb la informació 

comptable; i també una millora de l’accés a la ciutat per la Ctra. de Corbins 

en l’entorn de ILNET. 

El Sr. President li contesta que es pren nota de la seves observacions i que 

se li facilitarà el Llibre major per tal que pugui fer les comprovacions 

oportunes.  

Seguidament intervé el Sr. Jaume Sellés qui manifesta que votarà a favor de 

l’aprovació dels comptes i demana informació sobre el cost assumit per la 

Fundació en el projecte de recuperació de l’estàtua de Indíbil i Mandoni. 

La Sra. Vinós li facilita l’import, que és de 1.152’17 €. 

Sotmesa a votació l’aprovació dels comptes anuals de l’any 2021, amb 

exercici tancat a 31 de desembre, s’aproven per majoria dels patrons 

presents (4) i representat (1), i tres abstencions, acordant-se l’aplicació del 

resultat positiu de divuit mil vuit-cents setanta vuit euros i cinquanta vuit 

cèntims (18.878’58 €) a romanent. 

 

4.- Pla de mesures antifrau (PMA) de l’Ajuntament de Lleida. 

El Sr. President exposa als assistents que la possibilitat de concórrer la 

Fundació a convocatòries de finançament dels coneguts com a fons Next 

Generation quan així sigui possible requerirà, entre altres condicionants, 

l’aprovació d’un Pla de Mesures Antifrau. En aquest sentit manifesta que 

l’Ajuntament de Lleida ha elaborat i aprovat aquest document de Pla de 

Mesures Antifrau alhora que el posa a disposició de tots les entitats que 

integren el sector públic municipal als efectes que puguin adherir-se, 

segons el model d’acord subministrat. 



 

Pàgina 5 de 8 
 

Sotmesa a votació per unanimitat dels presents (7) i representat (1) el 

Patronat acorda la seva adhesió segons l’acord que seguidament es 

transcriu: 

“El Consell Europeu de 21 de juliol de 2020 va aprovar el programa Next 
Generation EU (NGEU) per estimular la recuperació econòmica i la reparació 
dels danys causats per la pandèmia de la Covid-19. El programa contempla 
dos instruments financers: el Mecanisme Europeu de Recuperació i 
Resiliència (MRR) i l’ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris 
d’Europa (REACT-EU), la qual s’executa a través del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons 
d’Ajuda Europea per a les Persones Mes Desafavorides (FEAD).  

Per accedir al MRR, Espanya va presentar el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR), que va ser aprovat pel Consell Europeu 
de 13 de juliol de 2021 i recull d’inversions a realitzar entre 2021 i 2023 i el 
programa de reformes estructurals i legislatives previstes.  

El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, d’acord amb el principi de bona gestió financera, obliga als estat 
membres a incloure, en els plans de recuperació i resiliència un sistema que 
contempli mesures adequades per protegir els interessos financers de la UE, 
incloent-hi la prevenció, detecció i correcció dels conflictes d’interès, la 
corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats.  

En desenvolupament d’aquest mandat s’ha dictat l'Ordre HPF/1030/2021, 
de 29 de setembre, que configura un sistema de gestió del PRTR i que en seu 
article 6.1 estableix que tota entitat, decisora o executora, que participi en 
l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un Pla de mesures 
antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació 
respectiu, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les 
normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la 
correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.  

Atès que l’Ajuntament de Lleida, entitat a la que es troba adscrita la 
FUNDACIÓ DEL PAISATGE DE LLEIDA, ha aprovat el Pla de Mesures Antifrau, 
s’acorda:  
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Primer.- Adherir-se al Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Lleida, 
aplicant-lo en tota la seva integritat.  

Segon.- El personal de l’entitat haurà de complir el Codi de Conducta dels 
empleats públics i la Declaració d’Absència de Conflictes d’Interès del Pla de 
Mesures Antifrau.  

Tercer.- Facultar al Patronat de la Fundació per adaptar les especificacions 
del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Lleida a l’entitat així com a 
l’aplicació de la resta de principis i objectius de l’Ordre HPF/1030/2021, de 
29 de setembre, que configura un sistema de gestió del PRTR.” 

 

5.- Altres qüestions. 

Pren la paraula el Sr. President qui exposa als assistents que s’han endegat 

converses amb la Delegació a Lleida del COAC per tal endegar una actuació 

de dignificació de les mitgeres -que hores d’ara són façana lateral- de 

l’edifici del teatre Principal i adjacents, mitjançant la convocatòria d’un 

concurs d’idees. 

En aquesta línia també sotmet a la consideració del patronat la 

conveniència d’obrir una línia de treball per la dignificació del mur de 

contenció de la part dreta de la canalització mitjançant murals d’artistes. 

També apunta que és previst l’acabament del contracte amb l’empresa que 

explota la concessió de les cartelleres publicitàries de la ciutat al final del 

mes de gener de 2023 per la qual cosa s’haurà de treballar en la revisió del 

model per actualitzar-lo tant en l’aspecte estètic, funcional, 

d’emplaçaments i de control de continguts. 

Seguidament intervé la Sra. Maria Burrel qui sol·licita es faci alguna actuació 

per a la defensa i dignificació de l’escultura cubista que hi ha ubicada a la 

zona de Ciutat Jardí i que es contempli una actuació similar a la prevista en 

la façana lateral del teatre Principal en relació al c/ del General. 
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El Sr. President li respon que es consideraran les dues iniciatives i li fa saber 

que en relació a l’escultura a que es refereix s’està a l’espera que el seu 

propietari faci cessió de la seva titularitat a l’Ajuntament per tal de poder 

intervenir. En aquest punt intervé el Sr. Rutllant per especificar que 

qualsevol cessió de titularitat a favor de l’Ajuntament és considerada des 

de la perspectiva de l’interès que l’obra pot tenir per la ciutat. 

Seguidament intervé el Sr. Xavier Palau qui manifesta la seva conformitat 

amb la iniciativa de dignificació de les façanes laterals de l’edifici del teatre 

Prinicipal; manifesta la seva disconformitat amb la iniciativa d’incloure 

murals en el mur de contenció del marge dret del Segre, doncs creu que 

l’actuació ha d’ésser de conservació i neteja; demana millorar la 

senyalització dels edificis emblemàtics del Centre Històric; increment de les 

accions de neteja de la ciutat; i adaptació semafòrica als discapacitats. 

Seguidament intervé el Sr. Sergi Talamonte qui manifesta que l’acció en les 

façanes de l’edifici del teatre Principal i adjacents haurà de coordinar-se 

amb els propietaris i demana un major seguiment del compliment de 

l’ordenança del paisatge en relació a la retolació dels establiments de 

prestació de serveis de naturalesa sexual i les cases d’apostes. 

El Sr. Jaume Sellés intervé per manifestar la seva adhesió a la petició del Sr. 

Palau respecte a la millora de la indicació informativa dels edificis 

patrimonials del Centre Històric i demana prendre alguna iniciativa en 

relació a la proliferació de cablejats aeris. 

El Sr. President li respon que s’adverteixen dificultats legals en el control de 

la instal·lació de cablejat de telecomunicacions, segons va informar la 

secretaria general de l’Ajuntament i que, no obstant i això, li demanarà a 

l’oficial major que reprengui l’estudi de la qüestió. 
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I sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió essent les 14:15 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 


