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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.: 8/2016
Caràcter: ordinari
Data: 23 de setembre de 2016
Horari: de 9:30 a 13:20 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
Joan Vilella Jounou, regidor del PP
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
Cristian Riera Plana, cap de secció de concessions
Montse Tomàs Pallerols, secretària
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. Informe de la regidoria de promoció i gestió de l’hàbitat urbà, rural i la sostenibilitat.
4. Informe de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’ocupació i
l’emprenedoria.
5. Propostes, precs i preguntes dels diferents Grups municipals.
6. 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 20 de juliol de 2016, que es dóna per llegida i és aprovada per unanimitat, amb la
incorporació que formula el senyor Juvillà d’afegir en la pàgina 8, punt 7.10, “en la resposta
del regidor ... i que l’estudi s’implantarà en el termini d’un any”.
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:
•
Expedient 67/2016
Proposta d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Registre de
Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial a Lleida.
El senyor Osorio pregunta, donat que la Llei 24/2015 ha estat recorreguda, si caldrà
adaptar aquests canvis a la resolució del TC i, també, si no caldria informar els
barems de valoració per la comissió de serveis a les persones. El President planteja
que la proposta es fa sobre articles no afectats per la interposició del recurs al TC i
que aquests temes es treballen de forma transversal entre els tècnics de les diverses
regidories municipals.
La senyora López manifesta que el seu grup està totalment d’acord amb aquest
Reglament, donat que no afecta a l’articulat suspès pel TC.
S’informa favorablement per unanimitat.
El debat es dona per efectuat a efectes de no fer-lo de nou en el proper plenari
municipal.
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•
Expedient 78/2016
Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració, subscrit en data 14 de juliol de
2016, entre l’Ajuntament de Lleida i l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de
Lleida, de cessió de l’ús a precari d’espais per a la realització de cursos de formació
professional.
La senyora Culleré planteja que ha detectat una errada en la clàusula setena, relativa
als articles que menciona, donada la modificació de l’articulat del Codi Penal. Al
respecte, la Presidència demana que es revisi per part dels serveis jurídics.
S’informa favorablement amb l’abstenció del grup municipal de CiU.
El debat es dóna per efectuat a efectes de no fer-lo de nou en el proper plenari
municipal.
2.2. Medi Ambient i Horta:
•
Expedient 1225/2016
Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de neteja
viària i gestió de residus de Lleida.
La senyora Fanlo explica amb detall les modificacions que la proposta planteja,
respecte del text de l’Ordenança municipal actualment vigent.
El senyor González demana, en primer lloc, que la proposta de modificació quedi
sobre la taula fins al proper mes per a poder formular aportacions i no tenir que fer
al·legacions. I, en cas de que la seva petició no prosperi, formula una sèrie de
consideracions demanant aclariments i fent suggeriments de millora del redactat, que
són respostes per la senyora Fanlo, relatives a la necessitat o no d’afectació als
veïns, a la denúncia veïnal o d’actuació d’ofici, a la recollida porta a porta als grans
productors, a aprofitar l’ordenança per plasmar l’aposta del municipi per la gestió
amb el format del porta a porta. En aquest apartat la senyor Fanlo exposa que la
ordenança estableix que els veïns han de gestionar els residus en la tipologia que
l’Ajuntament estableixi, per tant permet la gestió.
La senyora López pregunta sobre el punt de recollida de piles i respecte de la
delimitació de qui és o no gran productor, i, manifesta l’abstenció del seu grup, donat
que es tracta de qüestions molt tècniques que volen estudiar i consultar el consens
en aquest tema amb el sector.
El senyor Juvillà coincideix amb la petició de que es deixi sobre la taula per tal de
poder fer aportacions. Considera interessant regular el porta a porta i les deixalleries i
la seva funció en els residus especials. Manifesta en cas contrari la seva abstenció i
que es formularan al·legacions.
El Senyor Baiget formula in voce una sèrie de propostes referides a l’Ordenança
proposada en els següents articles:
• Article 3 (pàgina 4), relatiu a foment de les conductes cíviques, demana que
s’hi incorpori el terme reflexió.
• Article 7 relatiu a obligacions dels propietaris, canviar el terme pot requerir,
per ha de requerir.
• Article 19 g), relatiu a les obligacions generals dels usuaris dels serveis, afegir
que es poden dipositar en els punts de recollida autoritzats.
• Article 20 relatiu a horari, freqüència i sistema de recollida, en l’apartat a)
proposa eliminar l’obligació de la franja horària, però la senyora Fanlo exposa
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que si bé no s’han imposat multes la tendència hauria de ser de crear aquests
hàbits.
• Article 40, dins de l’apartat de les infraccions, creu que hi ha una repetició la f)
i la s) li semblen similars i demana que es miri.
• En la infracció lleu de l’ apartat d.d) relativa a utilitzar el servei municipal de
residus si s’ha acreditat la recollida per un gestor privat, proposa passar-ho a
greu i en l’apartat de les infraccions greus planteja modificar el terme
constituir dipòsit i s’acorda canviar-ho per dipositar.
• Apartat 3 d’infraccions molt greus, punt c) demana si es possible saber quan
el possible infractor es nega “absolutament” i s’acorda suprimir aquesta
paraula.
• Apartat d) de protegir als treballador públics, demana d’afegir-hi qualsevol
altre empleat públic municipal, ja que ara només diu agents de l’autoritat.
• Article 41, relatiu a classes de sancions, punt d) on diu dur a terme treballs
comunitaris o familiars, demana que vol dir familiar.
• Article 42, que determina que la multa pot comportar haver de fer els treballs
de restitució demana que es canviï pot comportar pel comportarà.
• Article 43 relatiu al quadre de multes, demana un aclariment sobre l’òrgan
competent i proposa que el quadre de multes sigui aprovat pel ple. Al
respecte caldrà estar a l’òrgan que sigui competent d’acord amb la normativa.
• Article 44 relatiu a graduació de les sancions proposa incloure com a criteri
principal el de la proporcionalitat de la sanció segons la renda de l’infractor i/o
familiar. Proposa que l’instructor a la vista de la renda proposi una graduació
més alta. La Presidència considera que donat que també pot passar al revés
cal estudiar-ho i argumentar-ho be jurídica i tècnicament.
• Al punt 3 que diu realitat fàctica, proposa que sigui realitat física.
• A l’apartat h) diu la intencionalitat i el grau de malicia, demana que s’exclogui
el grau de malicia.
Respecte d’aquestes propostes, el President manifesta que són acceptades en la
majoria de supòsits i també comenta la seva voluntat de fer un grup de treball en el
tràmit d’informació pública i d’obtenir consens amb els diferents grups en la redacció
de l’Ordenança.
El senyor Osorio pregunta si l’ordenança queda sobre la taula per estudiar aquestes
aportacions, i, demana alguns aclariments en relació al text, respecte del concepte
reiteració, la graduació de les multes, els horaris de recollida, etc.
La senyora Culleré és, també, partidària de deixar-ho sobre la taula i planteja una
sèrie de dubtes, relatius al concepte de grans productors, a les previsions per l’Eix
comercial, sobre la desaparició de les deixalles a la via pública, etc.
La Presidència manifesta la voluntat d’avançar, tant en la tramitació de l’Ordenança,
com en la posta en marxa del porta a porta, i, de la recollida comercial, que es
preveu deixar per després de les festes de Nadal. El senyor Peris fa menció a què el
barri de Pardinyes ha demanat ser el primer en la implantació de la recollida porta a
porta.
El senyor Vilella formula preguntes sobre el petit comerç i la recollida porta a porta,
que li són respostes pel senyor Larrosa.
plaça de la Paeria, núm. 11 2a planta - Edifici Pal·las 25007
Lleida
973700383 - ext. 1383 Fax. 973700475 - ext. 1475
oficialiamajor@paeria.es
Pàg. 4 de 10

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
Comissió Informativa de polítiques de la gestió
i promoció de la ciutat i la sostenibilitat
Oficialia Major
MT/pc

El senyor Roselló planteja qüestions sobre la neteja de solars, sobre les obligacions
que té la Confederació, sobre el camí natural del riu, etc., que li són respostes per la
Presidència.
S’informa favorablement amb els vots a favor de PSC, C’s i ERC i l’abstenció de CiU,
Crida-CUP, PP i Comú de Lleida.
Es dona per no formulat el debat, a efectes del proper plenari municipal.
3. Informe de la regidoria de promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de
l’ocupació i l’emprenedoria
El senyor Peris exposa l’informe de la regidoria, relatiu a les matèries següents:
3.1. Subvenció fons FEDER. Exposa que s’ha concorregut en una línia de subvenció
dels Fons FEDER, relativa a projectes d’especialització i competitivitat territorial.
S’ha presentat un projecte, en col·laboració amb altres entitats per a generar
ocupació i desenvolupament tecnològic
3.2. Explica que està en tràmit la creació de dues associacions de comerciants:
•
L’Associació de Comerciants de Democràcia i Remolins
•
L’Associació de Comerciants i empresaris de Magraners
3.3. Comenta que es celebrarà els dies 22 i 23 d’octubre la Festa del Vi a la Plaça de la
Llotja.
4. 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:
4.1. Mobilitat
•
Explica que aquesta és la setmana de la mobilitat, que es va iniciar amb els
tallers de participació i agraeix la participació dels que van assistir.
•
Comenta que dins d’aquesta setmana s’ha fet una cursa en col·laboració amb
l’ATM.
•
Aprofita per comentar el Consell executiu i d’administració d’ahir, en el qual es
va avançar la posta en marxa del Pla de Mobilitat a Ponent, estant prevista una
propera reunió al respecte. Es va posar sobre la taula el tema de com el tren pot
resoldre molts conflictes.
•
Explica que ahir es va fer el dia sense cotxes a Cappont, tallant el carrer del Riu
Ebre, que van participar els centres educatius i que es el barri on s’està fent el
projecte pilot relatiu als entorns escolars segurs. Comenta que els alumnes són
molt conscients del que suposa la mobilitat i tenen un alt grau de coneixement
en temes mediambientals i vol fer arribar la seva felicitació als mestres que
treballen en aquest àmbit.
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•
•
•
•
•
•
•

Els tècnics de mobilitat estan treballant en la segona àrea dels entorns escolars
segurs, que es vol fer a la zona de la Universitat.
Detalla les actuacions dutes a terme dins de les activitats de la setmana de la
mobilitat: el dia 25 de setembre es faran curses a la Mitjana.
El dimarts dia 27 de setembre tindrà lloc una jornada al centre transfronterer de
la UdL sobre el vehicle elèctric i el dia 4 d’octubre està prevista la celebració de
la cursa de la mobilitat escolar.
Comenta el programa d’eco-activitats que han formulats els tècnics de
sostenibilitat i quin programa es farà arribar als regidors.
Explica que avui està prevista una visita nocturna a la Mitjana relativa als
ratpenats.
Explica que va traslladar a la reunió de la ATM la problemàtica del transport a
l’horta i de les connexions amb Gimenells, Sucs, Raïmat, etc.
Pel que fa al tema del taxi comenta que hi ha hagut una reunió amb caràcter
general i explica les relacions entre l’Ajuntament i els col·lectius de taxi i
l’associació provincial.

4.2. Habitatge:
Dins d’aquest apartat explica que la situació és similar a la plantejada en anteriors
sessions i concreta les novetats. Al respecte explica que l’entitat financera UCI ha
cedit l’habitatge de que disposava, que s’avança en les inspeccions, que han estat
presentat diversos recursos i s’han imposat noves taxes per utilització anòmala de
l’habitatge, que es continua en la imposició de multes coercitives i amb les
actuacions i negociacions municipals amb els bancs.
4.3. Rehab +
Detalla les sol·licituds que s’han presentat a la convocatòria i els barris en que estan
ubicats els edificis en relació a les obres dels quals s’ha formulat la petició.
5. Propostes, precs i preguntes dels diferents Grups municipals
5.1. Proposta de resolució del grup municipal del PP, de data 3 d’agost de 2016, relativa a
la finalització de la remodelació de la capella del cementiri, ubicada al Departament
de Sant Anastasi Nou. (Registre General 33789).
El President comenta que s’ha traslladat a la regidoria responsable d’aquesta matèria.
El senyor Juvillà pregunta qui és el titular de la capella del cementiri i qui la manté,
així com quines confessions hi ha al cementiri. Se li respon que és l’Ajuntament el
titular de tot el recinte i qui manté tots els espais destinats a totes les religions.
El senyor Juvillà manifesta que l’Ajuntament ha de ser laic i que les confessions
religioses han de mantenir directament les seves instal·lacions.
El President li comenta que en tot cas el titular de les instal·lacions és l’Ajuntament i
que aquestes manifestacions les hauria de traslladar al regidor responsable de la
matèria.
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5.2. Proposta de resolució del grup municipal d’ERC, de data 23 d’agost de 2016, relativa
a la problemàtica que representa per als vianants i ciclistes del barri de Cappont la
variant LL-11. (Registre General 35733).
El senyor Larrosa comenta que s’accepta aquest proposta i que s’estudiarà la seva
prioritat i possibilitat d’acompliment d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
La senyora Simó demana còpia de l’informe que consta en l’expedient.
5.3. Proposta de resolució del grup municipal d’ERC, de data 23 d’agost de 2016, relativa
a la connectivitat entre els diferents carrils bici de la ciutat per fer-los més segurs i
funcionals per als usuàries de la bici. (Registre General 35735).
El President comenta que accepta la proposta però que s’haurà d’afegir a la resta
d’actuacions en marxa ja que l’actual prioritat del carril bici es tenir uns eixos
principals i anar tancant tots els cercles.
La senyora Simó demana còpia de l’informe tècnic.
5.4. Proposta de resolució del grup municipal del PP, de data 29 d’agost de 2016, relativa
a la instal·lació de bandes reductores de velocitat al pas de vianants ubicat al tram
final del carrer Acadèmia, concretament, entre l’Hospital Nadal Meroles i l’església de
Santa Maria de Gardeny. (Registre General 36409).
El senyor Larrosa fa una consideració de caràcter general i planteja que hi ha uns
condicionants de caràcter tècnic que cal resoldre en matèria de posar elements a la
via pública, ja que també hi ha moltes queixes dels veïns pel soroll que ocasionen.
Per això formula la proposta de que els tècnics que ho estudiïn.
5.5. Proposta de resolució del grup municipal del PP, de data 29 d’agost de 2016, relativa
a la millora de l’estat de conservació de les fonts monumentals de la ciutat. (Registre
General 36412).
El President accepta aquesta proposta i comenta que ha demanat a la Cap de secció
del patrimoni històric una valoració de l’estat de situació de les fonts. Concreta pel
que fa a la font dels Països catalans, tot i que no té la consideració de monumental,
que es treballa en la seva reforma integral donades les pèrdues que té. El senyor
González demana que es tinguin en compte a més a més dels criteris tècnics, els
criteris medi ambientals. El senyor Larrosa explica que la seva voluntat és que les
fonts han de fer el seu servei i que els casos d’incivisme han de ser resolts per la via
del civisme, la pedagogia, la disciplina i el respecte a l’espai públic.
5.6. Proposta de resolució del grup municipal del PP, de data 12 de setembre de 2016,
relativa a l’arranjament de la vorera del carrer Doctor Combelles confrontant amb el
Col·legi Episcopal. (Registre General 38064).
El senyor Larrosa accepta la proposta i que es plantejarà dins el pla d’intervenció.
5.7. Proposta de resolució del grup municipal del Comú de Lleida, de data 13 de setembre
de 2016, relativa a l’activació d’habitatges i solars en desús. (Registre General
38388).
El senyor González explica la proposta formulada i demana que s’iniciïn les
actuacions en aquest sentit. El President manifesta que s’està a punt de presentar
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una iniciativa de gestió, que és un projecte en el que es porta mesos treballant i són
les Àrees d’innovació social i urbana, en les quals cal la cooperació publico-privada,
és un tema amb una gran complexitat jurídica i urbanística, que serà presentat
properament i en quin projecte s’estan introduint altres components de caràcter social,
per tant s’accepta la proposta.
5.8. Proposta de resolució del grup municipal del PP, de data 13 de setembre de 2016,
relativa a la cessió al Club de Tir amb arc d’un espai municipal a l’aire lliure i
l’habilitació d’aquest per a la pràctica d’aquest esport. (Registre General 38393).
El senyor Larrosa comenta que aquest assumpte s’ha passat a la Regidoria d’esports.
5.9. Proposta de resolució del grup municipal d’ERC, de data 16 de setembre de 2016,
relativa al projecte integral de protecció i cura dels animals de companyia a Lleida
ciutat. (Registre General 38933).
El President manifesta en relació als diferents aspectes de la proposta i comenta que
tot això va sorgir fa un any en el conflicte de la canera que es volia instal·lar a la
partida Mariola arran d’una iniciativa privada per fer un projecte d’espai d’atenció als
animals. Atesa la complexitat del projecte i el rebuig manifest es va fer una proposta
de caràcter global a les protectores que només es pot tirar endavant amb la seva
col·laboració. Aquesta proposta està pendent de resposta.
El senyor Baiget explica els termes de la seva proposta:
- Adaptació del rètol: el nom actual ja és el del centre d’animals de companyia.
- Que els bòxers tinguin espai de sortida per la zona posterior per millorar la
instal·lació.
- Codi de bones pràctiques per enriquir la sensibilitat dels professionals.
- Creació d’un comitè ètic.
- Pla de treball, carrega de treball dels professionals. Els President explica que esta
en marxa la convocatòria dels llocs de treball d’operaris per reforçar el servei.
- Modificació de les taxes.
- Concretar quines tasques s’externalitzen i quines fan els professionals.
- Treball de supervisió, vigilància i control de les colònies de gats.
- Previsions pressupostàries de la Regidoria per dur a terme aquest Pla de treball.
El President manifesta que la voluntat de l’Ajuntament envers les protectores és
oberta i planteja d’encaixar la proposta als pressupostos i que els serveis tècnics ho
estudien i canviïn immediatament el rètol de la Canera.
5.10.
Proposta de resolució del grup municipal del Comú de Lleida, de data 16 de
setembre de 2016, relativa a la modificació puntual de l’ordenança municipal de
circulació de vianants i de vehicles al municipi de Lleida. (Registre General 38954).
El senyor Gonzàlez exposa la seva proposta i el President comenta que caldria
valorar-ho, veure que fan en altres ciutats i tenir més informació per tal de poder fixar
una posició al respecte sobre les incidències medi ambientals. El senyor Vilella
planteja un informe que té de que aturar el motor del cotxe suposa una despesa del
10 % més de combustible excepte en aquells que tinguin l’starstop.
La proposta es deixa sobre la taula per part del grup del Comú i intenten concretar
casos en els quals es pugui aplicar.
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5.11.
Proposta de resolució del grup municipal de CiU, de data 16 de setembre de
2016, relativa a l’arranjament i pintura del carrer Corts Catalanes. (Registre General
39089).
El President explica que d’acord amb els informes que té, alguns dels problemes de
caràcter estructural no es poden resoldre, en canvi l’informe de manteniment si que
es pot admetre donat que aquesta actuació ja està prevista.
La senyora Culleré demana còpia d’aquests dos informes tècnics.
Dins de l’apartat dels Precs s’han formulat els següents:
5.12.
Prec del grup municipal d’ERC, de data 23 d’agost de 2016, relatiu a la petició
d’informe tècnic per comprovar el mal estat de l’enllosat de la vorera a l’alçada de
l’avinguda de València, número 32 i procedir a l’arranjament de les deficiències
detectades. (Registre General 35732).
El President manifesta que passa aquesta petició a manteniment.
5.13.
Prec del grup municipal d’ERC, de data 23 d’agost de 2016, relatiu a la petició
de dignificació dels busts de Doctora Martina Castells i del President Lluís Companys.
(Registre General 35737).
El senyor Larrosa comenta que aquest projecte d’enjardinament fa temps que està ja
en marxa. El senyor Baiget comenta que també estaven previstes unes inscripcions.
El senyor Juvillà pregunta com està el tema del bust d’En Maurin i el President li
respon que els tècnics ho estan mirant.
5.14.
Prec del grup municipal de la Crida-Cup, de data 24 d’agost de 2016, relatiu a
la petició del compliment del plec de condicions jurídiques de la concessió del “xalet
dels Camps Elisis”. (Registre General 35838).
El senyor Peris ha lliurat resposta escrita sobre aquesta qüestió.
5.15.
Prec del grup municipal del PP, de data 12 de setembre de 2016, relatiu a la
renovació del mecanisme que acciona les escales mecàniques que connecten la
plaça Sant Joan amb la ronda del Canyeret. (Registre General 38067).
El President comenta que s’hi està a sobre i que hi ha actuacions de caràcter vandàlic
que cal veure com es resolen.
5.16.
Prec del grup municipal del Comú de Lleida, de data 13 de setembre de 2016,
relatiu a la publicació trimestral de la recaptació i l’aplicació en seguretat vial de les
multes per radar i semàfor vermell. (Registre General 38382).
El senyor Larrosa respon que aquesta pregunta ha estat passada a la senyora
Mínguez.
5.17.
Prec del grup municipal del PP, de data 20 de setembre de 2016, relatiu a què
l’Ajuntament de Lleida insti a l’ATM de Lleida a incrementar la freqüència de la línia
127 Lleida-Santa Maria de Gimenells que enllaça Raimat, Almacelles, Sucs, Pla de la
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Font i Gimenells i a l’estudi de noves fórmules que garanteixin la igualtat tarifària entre
els veïns de Lleida i els de les EMD de Raimat i Sucs. (Registre General 39512).
El President comenta que ahir mateix va traslladar aquesta petició en la reunió que va
tenir lloc de l’ATM
6. Torn obert de paraules
El President comenta que en el projecte del carrer Monterrey es fa una opció de posar en
valor l’escultura d’Enric Granados, per la qual cosa es retirarà la font, que no té cap tipus de
valor i està en desús. S’implantaran altres punts d’aigua potable en el trajecte d’accés cap al
Turó.
A continuació es formulen les següents preguntes orals:
El senyor González pregunta per les rateres que s’han instal·lat i el senyor Larrosa li
comenta que els tècnics ja estan al cas.
La senyora Culleré pregunta per la plaga de mosquits que afecta el barri de Pardinyes. El
senyor Larrosa li contesta que es dona al voltant del riu i que hi estan treballant. Es
contestarà quan es disposi dels informes.
El senyor Osorio pregunta per l’enderroc de Magisteri i el senyor Larrosa li comenta que s’ha
plantejat a la Generalitat la possibilitat de destinar els terrenys a aparcament mentre no sigui
destinat a un altra finalitat i que s’està pendent de la resposta.
Es decideix que la propera sessió de la comissió informativa sigui el divendres 21 d’octubre.

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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