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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.: 7/2016
Caràcter: ordinari
Data: 20 de juliol de 2016
Horari: de 10:00 a 13:35 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 Cordoba 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 Mercadè Merola, cap de secció de comerç, mercats i consum
Sergi Gimeno Aribau, cap de secció de mobilitat
Montse Tomàs Pallerols, secretària
Altres:
Carles Soldevila de l’empresa autobusos de Lleida, que s’incorpora al debat del punt 2.4.1.
Ha excusat la seva absència el senyor Josep Farrero Jordana.
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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.
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
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 23 de juny de 2016, que es dóna per llegida i és aprovada per unanimitat.
Amb motiu de l’acta, el senyor Baiget pregunta, en relació a les propostes de resolució 7.2 i
7.3 (pàgina 8), pel significat de que es remeten a l’òrgan competent per a què adopti la
resolució corresponent. I, considera, que el què s’està posant sobre la taula és que no
s’executen els acords que s’han adoptat per majoria.
El President de la comissió li concreta que l’acord que s’adopta es trasllada a l’òrgan que en
té la competència, per a què adopti la resolució que calgui prendre, d’acord amb els
informes tècnics i amb les disponibilitats pressupostàries.
La senyora López planteja que aquesta discussió no és la primera vegada que es formula i
considera que cal que hi hagi voluntat política. El senyor Peris afegeix que, en determinats
casos cal també la possibilitat tècnica de fer-ho. El senyor Larrosa explica que l’Ajuntament
té uns òrgans de govern que són els responsables de dur a terme el mandat, que hi ha eines
que corresponen al Ple com poden ser l’aprovació dels pressupostos i de les ordenances i a
partir d’aquests instruments són altres òrgans els que han de dur a terme la gestió.
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El senyor Osorio planteja si en els mesos previs als pressupostos caldrà tornar a renegociar
totes les propostes formulades. I, el President, li respon que caldrà veure si es poden
satisfer amb el pressupost existent o caldrà fer-ho en el moment en què es faci qualsevol
modificació pressupostària.
El senyor González planteja que hi ha un mandat polític i, per tant, ha de ser objecte
d’incorporació, ja que sinó, cal parlar d’un problema democràtic.
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 3/2014
Proposta d’aprovació de la subrogació del senyor José Vergés Trilla en el conveni,
subscrit el 13 de gener de 2014, entre l’Ajuntament, l’Empresa Municipal
d’Urbanisme de Lleida, SL i el senyor José Vergés Dalmases, relatiu a la cessió
temporal de l’ús d’una porció del solar situat al carrer Cavallers, 68 de Lleida.
S’informa favorablement per unanimitat.
S’acorda no fer-ne debat en la propera sessió plenària.
2.1.2. Expedient 79/2016
Proposta d’aprovació inicial del Plec de condicions jurídiques, econòmiques i
administratives que ha de regir l’alienació, mitjançant un procediment obert, de
diverses finques municipals, situades a l’àmbit del Pla Parcial SUR 2 “CIUTAT
JARDÍ” i al carrer Alcarràs, núm. 15 de Lleida. Iniciar la licitació.
Els senyors Juvillà i González pregunten a quines inversions concretes es destinaran
els diners obtinguts en aquesta venda i el senyor Larrosa els hi respon que s’integren
en les corresponents partides del pressupost general d’ingressos de l’Ajuntament.
S’informa favorablement amb les abstencions de la Crida-CUP i del Comú.
Es decideix fer-ne debat en la propera sessió plenària.
2.2. Planejament i Gestió:
2.2.1. Expedient 25/2015
Proposta d’aprovació provisional del Pla de millora urbana de composició volumètrica
i de façanes en l’àmbit dels conjunts D3 i D4 de la illa “ID” del SUR 5, Copa d’Or,
entre les avingudes Miquel Batllori i d’Albarés i els carrers Joaquin Costa i Carme
Laforet, promogut per TREBOR 2010, SL.
Els senyors González, Juvillà i Osorio pregunten uns dubtes derivats d’aquest
expedient, que els hi són resolts pel senyor Blanch. El senyor Roselló també
manifesta la seva preocupació per la mobilitat de la zona.
S’informa favorablement amb els vots a favor de PSC, C’S i PP, el vot en contra de
Crida – CUP i Comú i l’abstenció de CiU i ERC.
Es decideix fer-ne debat en el proper plenari.
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2.2.2. Expedient 127/2015
Proposta de donar conformitat al Text refós del Pla especial urbanístic per a
l’ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de
Lleida.
El senyor González pregunta si és un text refós o una nova aprovació provisional. El
senyor Blanch li explica que és l’aprovació del text refós del Pla especial, del qual
s’han tret totes les referències de tipus ordenancistes, tal com va proposar la
comissió. La senyora López pregunta si no podia ser regulat tot en una ordenança, a
efectes pràctics i de seguretat jurídica. El senyor Larrosa comenta que es manté la
idea del Pla especial per coherència. El senyor Juvillà planteja una sèrie de dubtes,
com la regulació de les distàncies entre activitats recreatives per part de l’ordenança,
com l’ampliació dels equipaments considerats vulnerables i, manifesta que amb la
regulació que es fa amb Pla especial, s’estigmatitza als clubs de fumadors de
cànnabis. El President li manifesta no estar-hi d’acord.
S’informa favorablement pels grups, amb l’abstenció del PP i del Comú, el vot en
contra de la Crida – CUP.
Es decideix fer-ne debat al proper plenari.
2.2.3. Expedient 2/2016
Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General
d'ordenació urbana de Lleida, per a la supressió de l’apartat 4 de Llicències
urbanístiques, articles 21 al 32, ambdós inclosos.
S’informa favorablement amb l’abstenció de CiU i ERC.
Es decideix no fer-ne debat al proper Ple.
2.3. Obres i Activitats:
2.3.1. Expedient LO16-127
Proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora dels procediments
d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació, llicències
urbanístiques i comunicacions prèvies.
El president informa de la voluntat de fer un seguiment de la nova regulació i a
l’efecte amb caràcter periòdic es valoraran el resultats de la implantació.
S’informa favorablement amb l’abstenció de CiU i ERC.
I es decideix no fer-ne debat al proper Ple
2.3.2. Expedient IA16-602
Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora dels
establiments de pública concurrència de Lleida.
El senyor González fa la consideració de què els hagués agradat tenir-la amb
caràcter previ a l’aprovació inicial, com s’ha fet amb altres ordenances, per poder-hi
fer aportacions. El senyor Larrosa comenta que recull els suggeriments del sector i
ofereix al grups la possibilitat de fer-hi aportacions en el tràmit d’informació pública.
El senyor González planteja uns suggeriments en relació a la qualitat de l’aire, a la
catalogació i a l’agrupació dels apartats d’activitats recreatives i a la diferència de
nivells de so permesos en relació a diferents activitats. El senyor Osorio manifesta
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que les modificacions estan molt centrades en el CH i que creu que cal tenir en
compte altres barris de la ciutat que també cal dinamitzar.
S’informa favorablement amb els vots del PSC i l’abstenció de la resta de grups.
Es decideix fer-ne debat en la propera sessió plenària.
2.4. Contractació:
2.4.1. Expedient 123/2001
Proposta d’aprovació de la renovació de la flota d’autobusos urbans de Lleida,
segons proposta de l’empresa adjudicatària, AUTOBUSOS DE LLEIDA, SA, del
contracte de gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Lleida,
de subministrament de 9 autobusos urbans estàndard de pis baix (8 amb
motorització híbrida i 1 dièsel) i 1 autobús mini accessible (motorització dièsel).
El senyor González pregunta aspectes relacionats amb el finançament que li són
explicats per la senyora Gil de Bernabé. La senyora López pregunta si els diners de
la inversió per la compra repercutiran en els imports de la tarifa. També al respecte la
senyora Gil de Bernabé explica el funcionament del contracte, la subvenció que es
rep per part de ATM i el detall dels costos i el sistema de pagament. El senyor
Larrosa comenta que als pressupostos hi ha una partida prevista i que aquesta
inversió es planteja amb dos anys de carència.
El senyor Juvillà pregunta si la data de la finalització de la concessió és l’any 2022 i
altres aspectes relacionats amb l’escrit presentat per part d’Autobusos, dubtes que li
son resolts per la senyora Gil de Bernabé i pel senyor Soldevila.
El senyor Baiget pregunta si es fa la substitució amb vehicles de similars
característiques atès que considera que en cal d’articulats a efectes de cobrir les
hores punta. Al respecte el senyor Soldevila li comenta que per les hores punta
resulta millor el canvi de freqüència o les línies alternatives. Al respecte el senyor
Larrosa comenta que hi ha pendent l’estudi sobre les propostes de resolució
formulades respecte de les diferents línies. El senyor Larrosa pregunta al senyor
Soldevila per l’escenari de posta en marxa dels nous vehicles, el qual respon que els
primers es preveu posar-los en funcionament el 30 d’octubre i la resta abans del 31
de desembre.
S’informa favorablement amb l’abstenció de Crida – CUP, PP i Comú.
I es decideix fer-ne debat al proper plenari.
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 59/2016
Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de la Venda no Sedentària de
Lleida.
El senyor Peris lliura un informe als grups municipals, que exposa conjuntament
amb la senyora Mercadé. A continuació, el senyor González agraeix que les
esmenes fetes pel seu grup hagin estat acceptades i en comenta la resta. La
senyora López també explica les esmenes del seu grup. El senyor Peris ofereix la
possibilitat de comentar qualsevol suggeriment que se’ls hi vulgui fer arribar per part
dels grups municipals. El senyor González explica que el seu grup plantejarà la
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necessitat del transcurs d’un mes entre la publicació i l’entrada en vigor de la nova
ordenança, aspecte que han plantejat en general amb motiu de l’aprovació de
qualsevol ordenança.
S’informa favorablement amb els vots a favor de PSC i PP l’abstenció de la resta de
grups.
S’acorda fer-ne debat en la propera sessió plenària
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. Contractació:
4.1.1. Expedient 199/2016
Proposta d’aprovació del Plec de clàusules Administratives Particulars i del Plec de
Prescripcions Tècniques que ha de regir la contractació del subministrament
d’energia elèctrica pels edificis i recintes de l’Ajuntament de Lleida, mitjançant
procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, sotmès a regulació
harmonitzada i amb adjudicació mitjançant subhasta electrònica.
Es lliura còpia d’aquest expedient a tots els grups municipals, als quals, es dóna
compte del seu contingut.
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:
Pel que fa als aspectes relatius a l’habitatge, explica les actuacions dutes a terme,
actualitzant les dades en relació a les anteriors comissions.
Com a novetat, planteja que ha estat signat un conveni relatiu a la cessió de 25
habitatges per part de la cooperativa La Llar.
Pel que fa al programa de rehabilitació Rehab+ comenta que s’ha procedit a la publicació
de la convocatòria i que el termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 14
de setembre.

6

Informe de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de
l’ocupació i l’emprenedoria.
Dins d’aquest apartat de la sessió, el senyor Juvillà pregunta, en relació a un escrit que
va presentar el seu grup, relatiu als horaris del River. Al respecte, el senyor Peris li
comenta que la concessió del River finalitza el proper mes de novembre i que s’està
treballant en la elaboració d’un nou plec per a la licitació, analitzant els nous usos que
se li vol donar dins el marc d’un públic més de tipus familiar.

7

Propostes, precs i preguntes dels diferents Grups municipals.
7.1 Proposta de resolució del grup municipal del PP, de data 18 de maig de 2016,
relativa a la petició de promoure una xarxa adequada de carril bici a Lleida en el
futur Pla de Mobilitat. (Registre General 21140).
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El senyor Larrosa comenta que ja s’està treballant i que cal incorporar aquestes
propostes en la documentació a tenir en compte en la revisió del pla de mobilitat,
per tal de fer-ne el disseny i anar-ho aplicant a partir de les futures actuacions
urbanístiques.
Es comenten els aspectes competencials dels òrgans, que són informats en
cadascun dels expedients i es donen per reproduïts en totes les propostes que es
tracten a continuació.
7.2 Proposta de resolució del grup municipal d’ERC, de data 17 de juny de 2016,
relativa a la petició a l’equip de govern de l’adequació de diverses parades de la
ciutat; a la revisió de les línies L-4, L-7 i L-8; revisió del temps de cadència del
semàfor de la plaça Europa; ampliació en 3 vehicles més en la L-20; adequació de
10 parades de bus urbà en la zona dels polígons i revisió, manteniment i
senyalització de totes les parades del polígon. (Registre General 26630).
El President explica que s’ha passat als tècnics, que hi estan treballant amb la
idea de perllongar la línia. Hi ha unanimitat de la comissió en resoldre aquest
assumpte.
7.3 Proposta de resolució del grup municipal d’ERC, de data 28 de juny de 2016,
relativa a l’elaboració d’un inventari de les zones verdes de la ciutat. (Registre
General 28285).
El senyor Larrosa comenta que això ja es fa i llegeix l’informe de la senyora Fanlo,
la qual exposa als membres de la comissió, a través de la pantalla, la documentació
que l’ajuntament disposa i aquells aspectes que són objecte d’estudi i treball en
aquests moments. També comenta que s’està treballant en la línia de la jardineria
de baix consum. Explica que les dades de la base greengis es vol associar amb els
comptadors d’aigua i que d’aigua de reg n’hi ha prop d’un miler.
El senyor Juvillà planteja la necessitat de fer ús de les aigües pluvials per fer el reg.
I entre els membres de la comissió es comenta el cas més paradigmàtic de la
rotonda del cementiri, però el President comenta que per dur a terme aquesta
actuació precisa de més temps, a efectes d’aconseguir recursos, ja sigui via estalvi
o via pressupost.
7.4 Proposta de resolució del grup municipal de CiU, de data 5 de juliol de 2016,
relativa a la defensa del model propi de comerç i de rebuig a les ofensives
espanyoles. (Registre General 29328).
Aquesta proposta ha estat retirada.
7.5 Proposta de resolució del grup municipal de CiU, de data 5 de juliol de 2016,
relativa a la viabilitat de fer l’avinguda de Barcelona de doble sentit. (Registre
General 29329).
El senyor Larrosa comenta l’informe dels serveis tècnics que conté una negativa
rotunda a dur a terme aquesta proposta, ja que pot ser causa de provocar
accidents.
Es trametrà l’informe a la senyora Simó.
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7.6 Proposta de resolució del grup municipal del PP, de data 5 de juliol de 2016,
relativa a la instal·lació de bandes reductores de velocitat a l’alçada del bloc
número 14 del carrer Ferran el Catòlic, al barri de la Mariola. (Registre General
29330).
El senyor Larrosa explica que hi ha dos passos elevats en aquesta mateixa zona i
que de tota manera s’estudiarà per part dels serveis tècnics el cas concret.
7.7

Proposta de resolució del grup municipal d’ERC, de data 7 de juliol de 2016,
relativa a la llicència per la tinença de gossos de races potencialment perilloses.
(Registre General 29697).
L’informe tècnic estableix que aquesta matèria no és de competència municipal i
que la llicència que atorga l’Ajuntament es fonamenta en normativa estatal i
autonòmica.
Aquesta proposta queda pendent d’estudi jurídic, a efectes de determinar la
possibilitat legal o no d’introduir en l’ordenança municipal els aspectes proposats
pel senyor Baiget, a la vista de la normativa reguladora.

7.8 Proposta de resolució del grup municipal de CiU, de data 14 de juliol de 2016,
relativa a l’estat dels porxos del carrer Major. (Registre General 30825).
Aquesta proposta ha estat retirada.
7.9 Proposta de resolució del grup municipal de CiU, de data 14 de juliol de 2016,
relativa a l’activació de mesures per acabar amb les situacions d’incivisme als
carrers Príncep de Viana, plaça de Santa Maria Magdalena, Alfred Perenya, Paer
Casanovas i Clot de les Granotes. (Registre General 30826).
El President comenta que donats els aspectes relatius al civisme aquesta proposta
serà traslladada a la regidora senyora Mestre, i, pel que fa a l’informe, sobre la
neteja, aquest serà tramés a la senyora Simó.
Dins de l’apartat dels precs formulats:
7.10 Prec del grup municipal de la CRIDA PER LLEIDA – CUP, de data 6 de juliol de
2016, relatiu a l’ús d’aigua potable en la jardineria al municipi de Lleida. (Registre
General 29380).
El President comenta que accepta aquest prec.
7.11 Prec del grup municipal de Ciutadans, de data 6 de juliol de 2016, relatiu a la
instal·lació d’un semàfor que reguli l’encreuament del Carrer del Nord amb
l’avinguda del Segre. (Registre General 29527).
El senyor Larrosa comenta que el Pla de Barris de Noguerola, en el qual s’està
treballant, dona solució a aquest problema que es planteja, amb la instal·lació d’una
rotonda.
7.12 Prec del grup municipal de Ciutadans, de data 6 de juliol de 2016, relatiu a l’estudi
de la implantació del doble sentit al carrer Isaac Albéniz per a què els veïns puguin
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accedir directament amb els seus vehicles al Passeig de Ronda i a la carretera de
Saragossa. (Registre General 29528).
El President comenta que aquest prec ha estat estudiat pels serveis tècnics i que
en lloc de la implantació de doble sentit, la solució a la problemàtica es pot resoldre
amb un canvi de sentit. El senyor Osorio planteja que el prec contenia un error i el
que es volia demanar es un canvi de sentit, tal com diuen els tècnics.
7.13 Prec del grup municipal de Ciutadans, de data 6 de juliol de 2016, relatiu a la
retirada dels testos que impedeixen la circulació als veïns del passeig de Vescomte
Arnau i permetre l’accés als veïns per ambdós bandes del passeig.(Registre
General 29530).
El senyor Larrosa planteja que aquesta petició ja ha estat formulada diversos cops
a l’ajuntament per part d’un veí, però que la vocació d’aquest carrer és la de ser
usat per a vianants. S’observa que el senyal indueix a confusió i, per això, es
demanarà als serveis tècnics que el retirin.
7.14 Prec del grup municipal de Ciutadans, de data 6 de juliol de 2016, relatiu a diverses
peticions de l’Associació de Veïns de Ciutat Jardí. (Registre General 29531).
El President comenta que qualsevol canvi de circulació que es fa en aquesta zona
amb caràcter previ es comenta amb la Presó i amb Bombers. Diu que cal resoldre
el tema de l’aparcament de forma global i que s’hi està treballant.
7.15 Prec del grup municipal del PP, de data 8 de juliol de 2016, relatiu a l’increment de
la freqüència de pas per als vehicles al semàfor existent en la confluència del carrer
Magí Morera amb Martí Ruano. (Registre General 29819).
El senyor Larrosa comenta que els serveis tècnics ho revisaran.
7.16 Prec del grup municipal del Comú de Lleida, de data 14 de juliol de 2016, relatiu a
la incorporació com a document de treball, dins del període de revisió del Pla de
Mobilitat Urbana (PMU), la proposta de millora del transport públic urbà de viatgers.
(Registre General 30850).
El President comenta que el document presentat serà traslladat a la senyora Fanlo
per a que sigui estudiat per part de l’equip de redacció del pla de Mobilitat.
8. Torn obert de paraules.
A continuació es formulen les següents preguntes orals:
La senyora López demana que es posin de nou les papereres a Rovira Roure i el senyor
Larrosa li comenta que ja s’han posat.
La senyora Culleré recorda una proposta que es va fer en comissió relativa als pipicans, un
punt dels quals es va dir que es demanaria informe a la Secretaria general. Se la informa
que l’informe ja es va sol·licitar. El senyor Juvillà comenta que aquest assumpte va tractarse en comissió d’hisenda i que va quedar clar que no es possible aquesta substitució que es
proposa.
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El senyor Córdoba pregunta com es troba l’estat de tramitació relativa a la implantació de la
fibra òptica a l’horta i comenta que es pot exigir en base al contracte que es té amb Jazztel.
El President explica que a l’horta, l’única solució es utilitzar sistemes alternatius vinculats al
Pla de telecomunicacions.
El senyor Osorio comenta el problema d’aparcament que tenen unes naus ubicades en la
zona de la cruïlla dels carrers Palauet i Almeria i, al respecte, explica que presentaran
documentació per a què es pugui estudiar per part dels serveis tècnics.
Es decideix que la propera sessió de la comissió informativa sigui el divendres 23 de
setembre.
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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