EL GRUP MUNICIPAL DEL COMÚ DE LLEIDA A L´AJUNTAMENT DE LLEIDA, i en el seu nom
el seu President D. Carlos González Sánchez, d'acord amb el que disposa el Règim de
Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, formularà en el proper Ple d'aquest
Ajuntament, les següents:

PREGUNTES DE DECRETS

1. 9017, 9018, 9019, 9020, 9037, 8930 i 8931. Vist que el passat ple del 22 de
desembre s’aprova la constitució del consell editorial, vist que en la junta de portaveus
del 25 de gener es va dir que convocarien el consell pròximament, vist l’increment de
mòduls sense contracte programa pel 2015, vist que aquests decrets són signats el
darrer dia de l'any 2015, vist que no existeix licitació pública d’aquests serveis de
publicitat i difusió, preguntem: perquè l’equip de govern opta per incrementar aquesta
despesa sense el vist-i-plau del Consell Editorial?
S'informa que s'incrementa en 40.000€ a Diari SEGRE SLU. En 22.905 € a Holder
Solutions, editora del diari La Mañana i 45.000 € a Lleida Pirineus Media Holding
2. 8741. Quin personal eventual assessor ha generat un incrent de despesa de 104.937,07
d'una de les partides esmentades en el decret? (la partida 01.9120.11000 i 8.006,74 de
la partida 04.9310.11000).
3. 8974. Quines 5 escoles han canviat el sorral dels seus patis durant el 2015? En quantes
altres escoles ha canviat l’ajuntament els sorrals durant el 2015?
4. 8977 i 8978. De quina data és l’informe de la responsable de serveis socials que
proposa el contracte complementari per la gratuitat del servei?
Es té previst tornar a externalitzar des del 15 d’abril de 2016 el servei de teleassistència
domiciliària de l’ajuntament que costa 37.105€/mes?
5. 8989. Quina maquinària i utillatge s'ha adquirit per 4.300€?
6. 8742 i 8993. Quins són els edificis que han necessitat un major manteniment, que
propicia augmentar la propia partida en 14.750€?
7. 8995. Quins són el edificis esportius que han necessitat un major manteniment, que ha
requerit un increment de la pròpia partida en 11.295,86€?
8. 8400. Quins equips informàtics s’han adquirit? Estan afectats per Windows XP?

Sol·licito: Obtenir de l'Alcalde les respostes per escrit a les preguntes formulades.

Lleida, 25 de gener de 2016.

D. Carlos González Sánchez
President del Grup Municipal del Comú de Lleida a l'Ajuntament de Lleida
IL·LM SR. PAER EN CAP DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE LLEIDA

