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ACTA DE LA SESSIÓ DE 
Ajuntament Ple 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. 13 /2014 
Caràcter: ordinària  
Data: 28 de novembre de 2014 
Horari: de 11.00 a les 14.00 h. 
Lloc: Sala de Plens de Paeria 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Àngel Ros Domingo,  Paer en cap 
Marta Camps Torrens, 1a. Tinent d'alcalde 
Montse Mínguez García,  2a. Tinent d'alcalde 
Rafael Peris Martín, 3r. Tinent d'alcalde 
Sara Mestres Llusà, 4a.Tinent d’alcalde 
Montse Parra Albà,  5a. Tinent d'alcalde 
Fèlix Larrosa Piqué,               6è. Tinent d’alcalde 
Txema Alonso Fernández, Regidor 
Josep Barberà Morreres, Regidor 
Dolors Arderiu Sabaté, Regidora 
Jesús Castillo Cervelló,                  Regidor 
Joan Gómez López, Regidor  
Maria Rosa Ball Papiol, Regidora 
Neus Brocal Mañas,                       Regidora 
Joan R. Zaballos Rubio, Regidor 
Bea Obis Aguilar, Regidora 
Miquel Padilla Díaz, Regidor 
Cristina Torrent Pujol, Regidor 
Francesc J. Cerdà Esteve, Regidor 
Antoni Postius Terrado, Regidor 
Joan Vilella Jounou, Regidor 
Salvador Puy Castarlenas, Regidor 
Maria José Horcajada Bell-lloch, Regidora  
Xema Solé Solà, Regidor 
Gemma Batalla Casanovas, Regidora 
Pau Pintó Torné, Regidor 
Jesús Gutiérrez Bustillo,   Secretari 
Jordi Sanuy Vallés,  Interventor 
Ma. Luisa Sanz Llavallol,  Tresorera 
Montse Tomàs Pallerols,  Oficial Major 
 
Excusa l’assistència: 
Oriol Yuguero Torres, Regidor 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat s’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior feta el dia 31 d’octubre de 
2014. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDI A DES DEL 
DARRER PLE 
 
La corporació resta assabentada dels decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple 
ordinari i que van del núm. 6762 fins al núm. 7573, ambdós inclosos.  
 
 
3.- DONAR COMPTE ESPECÍFIC DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
La corporació resta assabentada del següent decret dictat per l’Alcaldia: 

- Decret de 19-11-2014 pel qual es nomena a la tinent d’alcalde Sra. Montse 
Mínguez García com a representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar del 
centre educatiu Les Heures. 

 
 
4.- FIXACIÓ DE LA DATA DEL PLE ORDINARI DEL MES DE DESEMBRE  
 
Vista la proposta d’Alcaldia, per unanimitat s’acorda: 
 
1r. Acordar que, en aplicació dels acords del cartipàs,  i tenint en consideració les 
dates festives de Nadal, el Ple ordinari que correspon al mes de desembre de 2014, es 
faci el divendres dia 19 de desembre de 2014. 
 
2n. Les comissions informatives permanents podran adaptar el seu règim de sessions 
per ajustar-se a la nova data de la convocatòria. 
 
3r. Notificar aquest acord als portaveus dels grups municipals, a la Secretaria, a la 
Intervenció i la Tresoreria i a les Direccions de serveis municipals, als efectes de 
general coneixement. 
 
 
 
5.- ADHESIÓ A LA INICIATIVA DE LA COMUNITAT DE SANT  EGIDIO “CIUTATS 
PER LA VIDA/CIUTATS CONTRA LA PENA DE MORT” 
 
Vista la proposta d’Alcaldia, per unanimitat s’acorda: 
 
Declarar que la ciutat de Lleida s’afegeix a la iniciativa de la Comunitat de Sant’Egidio, 
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fundadora de “Ciutats per la Vida / Ciutats contra la Pena de Mort” – “Cities for life / 
Cities against the Death Penalty” i declara el 30 de novembre Jornada ciutadana 
“Ciutats per la Vida / Ciutats contra la Pena de Mort” – “Cities for life / Cities against the 
Death Penalty”. 
 
L’administració municipal es compromet a convertir aquesta adhesió en un esperó per 
assolir una major responsabilitat, i actuar en tots els àmbits que siguin de la seva 
competència per tal que es creïn espais d’informació i sensibilització sobre els motius 
del rebuig d’aquesta pràctica i sobre l’evolució de al companya abolicionista en el món.  
 
L’administració municipal procurarà fer la difusió més àmplia possible de la seva 
adhesió a aquesta campanya.   
 
 
6.- ADHESIÓ INSTITUCIONAL DE LA PAERIA A LA “DECLAR ACIÓ UNIVERSAL 
SOBRE ELS ARXIUS”, ELABORADA I APROVADA PEL CONSELL  
INTERNACIONAL D’ARXIUS 
 
Vista la proposta d'Alcaldia, per unanimitat s'acorda: 
 
1r. L’adhesió institucional de l’Ajuntament de Lleida a la Declaració Universal sobre els 
Arxius elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a 
pròpia per la UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació:  
 
Declaració Universal sobre els Arxius “Els arxius registren decisions, accions i memòria. 
Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació en 
generació. Els documents són gestionats des del seu origen amb la finalitat de 
preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la 
seguretat i la transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els 
arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat i contribueixen a 
la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius 
enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els 
drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.  
 
Per això, nosaltres reconeixem:  
 
El caràcter únic dels arxius com a testimoni i reflex de l’evolució de les societats. 
 
El caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i 
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, per a l’establiment de la memòria 
individual i col·lectiva, per a la comprensió del passat, de la documentació del present i 
l’orientació d’actuacions futures.  
 
La diversitat dels arxius permet deixar constància del conjunt d’activitats de la 
humanitat.  
 
La multiplicitat de suports en els quals han estat creats els documents, ja sigui el paper, 
l’electrònic, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa. 
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El paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen 
a la societat en la mesura que garanteixen el procés de creació dels documents, els seleccionen i els 
conserven per al seu ús.  
 
La responsabilitat de tots –ciutadans, administradors i càrrecs públics, propietaris i 
custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la 
informació– en la gestió dels arxius. 
 
Per tant, hem decidit treballar conjuntament per tal que:  
 
S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius; - la gestió dels 
arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes, públics o 
privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves 
activitats.  
 
Es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta administració, 
amb previsió de contractació de professionals degudament formats.  
 
Els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva 
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús.  
 
Els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de 
les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris. 
 
 Els arxius siguin utilitzats per a promoure l’exercici responsable de la ciutadania.” 
 
2n. Tenir en compte en l’actuació de l’Ajuntament els principis que s’hi enuncien i aplicar 
estratègies i programes per tal d’aconseguir els principis que s’hi descriuen. 
 
3r. Comunicar el present acord a l’Associació d’Arxivers- Gestors de Documents de 
Catalunya, per tal de ser inscrits en el registre d’institucions adherides a la Declaració 
Universal sobre els Arxius. 
 
 
7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DESIGNANT UN NOU MEMBRE DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT A PROPOSTA DEL GRUP MU NICIPAL DE 
CIU 
 
Per unanimitat s’acorda ratificar el decret d’Alcaldia de data 7-11-2014, el qual en la 
seva part dispositiva diu: 
 
“1r. Modificar la composició de la Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Lleida, 
creada de conformitat a allò previst en la el paràgraf 10è de la Disposició Addicional 
Segona del Text refós de la Llei de Contractes del sector públic (TRLCSP), substituint el 
vocal suplent designat a proposta del Grup Municipal de CiU (S. Sa. Antonio Postius i 
Terrado),  per la regidora de la Corporació S. Sa. Cristina Torrent i Pujol.  
 
2n. Notificar aquest acord al regidor i la regidora afectats, al President delegat de la 
Mesa de contractació S. Sa. Josep Barberà i als responsables de l’Àmbit i del  Servei de 
Contractació, als efectes legals oportuns. 
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3r. Aquesta Resolució se sotmetrà a la ratificació del Ple de la Corporació, en la propera 
sessió ordinària.  
 
4t. Immediatament desprès de que hagi estat ratificat aquest Decret per l’Ajuntament 
Ple, es procedirà a la publicació del seu contingut en el Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, als efectes previstos en l’article  70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i normativa concordant”. 
 
 
8.- ACORD RELATIU A LA PUBLICACIÓ DE LES DECLARACIO NS DE BÉNS 
PATRIMONIALS I D’ACTIVITATS DELS MEMBRES DE LA CORP ORACIÓ 
 
Per unanimitat s’acorda aprovar la següent proposta d’Alcaldia: 
 
1r. Donar conformitat al model tipus que s’adjunta a la proposta, per a la publicació del 
resum de les declaracions de béns patrimonials que consten en el Registre d’Interessos 
i Béns de l’Ajuntament de Lleida, corresponents al mandat 2011-2015. 
 
2n. Donar conformitat al model tipus que s’adjunta a  la proposta, per a la publicació del 
resum de les declaracions d’activitats que consten en el Registre d’Interessos i Béns de 
l’Ajuntament de Lleida, corresponents al mandat 2011-2015. 
 
3r. La Secretaria General remetrà a cadascun dels regidors i regidores de la Corporació 
Municipal les seves dades que consten en el Registre d’Interessos i Béns de 
l’Ajuntament de Lleida, per tal que les actualitzin i les retornin a la Secretaria General. 
 
4t. Publicar en el web municipal els resums de les declaracions de béns patrimonials i 
declaracions d’activitats dels membres electes de la Corporació Municipal, amb els 
models aprovats anteriorment. 
 
5è. Encarregar al Secretari General  l’elaboració de la proposta de normativa que reguli 
el Registre d’Interessos i Béns de l’Ajuntament de Lleida,  així com les corresponents 
propostes de models de declaració i la forma de fer-ho públic, en compliment de la 
normativa vigent. 
 
 
9.-  AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA  PEL  SR. JAUME JOAN 
RIUS OLCOS 
 
Vista la proposta de la regidora de Seguretat, Civisme i Règim Interior, per unanimitat 
s’acorda aprovar la proposta següent: 
 
Autoritzar al Sr. Jaume Joan Rius Olcos, responsable Gestió Esportiva, per exercir un 
segon lloc de treball o activitat a la Federació Catalana de Futbol per impartir classes als 
cursos de formació per a entrenadors de futbol amb una jornada setmanal de 10 hores 
distribuïdes els dilluns de 18.00h. a 22.00h. i els dissabtes de 9.00 a 14.00h. durant els 
mesos de novembre de 2014 a juliol de 2015. 
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En el supòsit de variació del es condicions de l’activitat per la qual s’autoritza la 
compatibilitat caldrà que l’interessat ho posi immediatament en coneixement d’aquesta 
corporació. 
 
 
10.- AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL SR.  AMADEU  
URREA PÉREZ  
 
Vista la proposta de la regidora de Seguretat, Civisme i Règim Interior, per unanimitat 
s’acorda aprovar la proposta següent: 
 
Autoritzar al Sr. Amadeu Urrea Pérez, professor del Conservatori Municipal de Música, 
per exercir un segon lloc de treball o activitat de professor de musica a l’Institut 
Municipal Progrés i Cultura, organisme autònom de l’administració local de Balaguer 
amb una jornada setmanal de 10 hores distribuïdes els dilluns i divendres de 15.00h. a 
20.00h. durant el curs 2014/2015. 
 
En el supòsit de variació del es condicions de l’activitat per la qual s’autoritza la 
compatibilitat caldrà que l’interessat ho posi immediatament en coneixement d’aquesta 
corporació. 
 
 
11.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  I.F.R. SA I 
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA EN EL XXÈ CONCURS INTERNACIO NAL DE PIANO 
RICARD VIÑES 
 
El passat dia 3 d’octubre de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre 
IGLESIAS FARRE ROS, SA (IFR) i l´AJUNTAMENT DE LLEIDA, per al 
desenvolupament del XX  concurs internacional de piano Ricard Vinyes celebrat a Lleida 
al mes de juliol de 2014. 
 
L’objecte d’aquest conveni, és dur a terme el concurs de Piano Ricard Vinyes que 
organitza el Conservatori Municipal de Música i l’Auditori Enric Granados, com a 
reconeixement a la figura del Mestre Ricard Vinyes, i oferir oportunitats als nostres joves 
intèrprets i als d’arreu del mon d’actuar i donar-se a conèixer. A l’àmbit d’actuació d´IFR, 
hi figura el suport, patrocini etc. d’activitats relacionades amb el camp de les noves 
tecnologies, i en aquest sentit vol col·laborar amb l’ajuntament de Lleida amb la dotació 
econòmica dels premis amb un import  de 5.000 € per a la dotació econòmica del Premi 
de la categoria A, 3.000 € per a altres premis que suposa el concurs i 2.000 € per a 
despeses d’organització, gestió. 
 
Vista la proposta del regidor d’Educació i Infància, per unanimitat s’acorda aprovar la 
proposta següent: 
 
Ratificar el conveni de col·laboració entre IGLESIAS FARRE ROS, SA (IFR) i 
l’AJUNTAMENT DE LLEIDA, per al desenvolupament del XX Concurs Internacional de 
piano Ricard Vinyes celebrat al juliol de 2014, en les condicions previstes en el clausulat 
d’aquesta document amb una dotació econòmica de 10.000 €. 
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12.- RATIFICACIÓ DE LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE L’IN FANT AMB MOTIU DE 
LA CELEBRACIÓ DEL SEU 25È ANIVERSARI 
 
La Convenció sobre els Drets de l’Infant és el primer instrument internacional que 
reconeix els infants com a agents socials i com a titulars actius dels seus propis drets. 
El text va ser aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de 
novembre de 1989 i va entrar en vigor el 2 de setembre de 1990. 
Els seus 54 articles recullen els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots 
els nens i nenes. La seva aplicació és obligació dels governs, però també defineix les 
obligacions i responsabilitats d’altres agents com ara els pares, professors, 
professionals de la salut, investigadors i els mateixos infants. 
La CDI és el tractat internacional amb la ratificació més gran de la història. Els 193 
països que l’han ratificada han de rendir comptes sobre el seu compliment al Comitè 
dels Drets de l’Infant. 
 
A llarg d’aquest anys l’Ajuntament de Lleida sempre s’ha destacat per la seva especial 
sensibilitat per aquest tema. 
 
Així,  en 1998 Lleida va assumir un ferm compromís en la defensa i promoció dels drets 
dels nens i adolescents amb la creació de la figura del  Defensor/a dels Drets dels Nens 
i Adolescents a la ciutat, la formalització d'aquest compromís en tota una normativa 
específica, oberta a la ciutat, amb el punt de partida en el Reglament Regulador dels 
Drets dels Nens i Adolescents de Lleida, com a eina de treball, compromís intern i ideari 
d'actuació de l'Ajuntament.  
 
Al mateix temps, es van activar altres eines necessàries com el Consell Assessor 
Municipal de la Infància i l'Adolescència, Plans integrals d'infància i el Plenari dels Nens 
i Adolescents de Lleida. 
Finalment al novembre de 2004,  Lleida va ser proclamada “Ciudad amiga de la 
Infància”.  
 
En data 28 de febrer de 2014, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà l’acord de sol·licitud de 
renovació del reconeixement de Lleida com a Ciutat Amiga de la Infància i el seu 
seguiment posterior al “Programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF – Comité 
Español”. 
 
A partir d’aquí es va iniciar un procés participatiu per tal d’elaborar i el Pla Local 
d’Infància: 
 
A partir del II informe de la infància i la adolescència de la ciutat de Lleida publicat el 20 
de novembre de 2013 i amb la supervisió de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència 
de Lleida es va elaborar l’esborrany inicial que contemplava eixos de treball i línies 
d’actuació que responguessin a la situació detectada i observada en l’esmentat II 
Informe. 
 
Una vegada redactat aquest esborrany es van presentar a les diferents regidories 
implicades en accions vers la infància. Després de diverses sessions de treball es va 
arribar a un esborrany que també contemplava tots els objectius i accions que es 
derivaven dels eixos de treball i de les línies estratègiques marcades. 
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Aquest esborrany es va presentar en el sí del Consell Assessor Municipal de la Infància 
i l’Adolescència, composat per experts i amb la participació de les institucions de la 
ciutat que treballen en el camp de la infància,  per tal que el revisessin, fessin les 
esmenes oportunes i s’elaborés el document definitiu. 
 
Aquest document definitiu és el que s’aprovà pel Ple de la Corporació municipal en 
sessió celebrada  el dia 27 de juny de 2014. 
 
El dia 17 d’octubre de 2014 UNICEF espanya va renovar el reconeixement del segell de 
“Lleida com a ciutat amiga de la Infància”. 
 
Com a resultat de tota aquesta trajectòria de l’Ajuntament de Lleida, i com un acte més 
de commemoració del 25è aniversari dels Drets de l’Infant, 
 
Vista la proposta del regidor d’Educació i Infància, per unanimitat s’acorda aprovar la 
proposta següent: 
 
Ratificar la CONVENCIÓ DELS DRETS DE L’INFANT amb motiu de la celebració del 
seu 25è aniversari. 
 
 
13.- DONANT COMPTE DELS ESTATS D’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOS TOS DE 
L’AJUNTAMENT, OOAA I EMPRESES A 30/09/2014 
 
La Corporació resta assabentada de l’estat d’execució dels pressupostos i del moviment 
de la Tresoreria de l’Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses Municipals a 
30/09/2014, en compliment d’allò disposat a l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i article 83 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal. 
 
 
14.- INFORME DONANT COMPTE DE LA TRAMESA DE DADES A L MINISTERI 
D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2014, D’ACORD AMB L’ORDRE HAP/2105/201 2, D’1 D’OCTUBRE, 
RELATIU AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 
 
En compliment del que es disposa a l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, s’ha elaborat l’informe referent a l’actualització de dades d’execució del 
pressupost i dels estats financers de les entitats que formen part del sector de les 
administracions públiques d’aquesta Corporació, corresponents al tercer trimestre de 
l’exercici 2014. 
 
Així mateix, l’informe inclou les dades corresponents a l’informe d’avaluació actualitzada 
del compliment de l’objectiu que contempla la Llei orgànica 2/2012 i que suposa que el 
pressupost en execució de les entitats que formen part del sector de les administracions 
públiques d’aquesta Corporació, compleix objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla 
de despesa. 
 
En conseqüència, s’acorda: 
 



 
 

 9 

Donar-se per assabentats de l’informe esmentat a què es refereix l’article 16 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre i de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques de l’esmentada documentació.  
 
 
15.- SOL·LICITUD AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTR ACIONS PÚBLIQUES 
D’AMPLIACIÓ DE TERMINI DE REINTEGRAMENT DELS SALDOS  DEUTORS A 
FAVOR DE L’HISENDA DE L’ESTAT DERIVAT DE LES LIQUID ACIONS 
DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT, DELS 
EXERCICIS 2008 I 2009 
 
La disposició addicional única del Real decret llei 12/2014, de 12 de setembre, estableix 
modificacions al procediment de reintegrament dels saldos deutors a favor de la 
Hisenda de l’Estat, derivats de les liquidacions definitives de la participació en els 
Tributs de l’Estat dels exercicis 2008 i 2009, que es va regular en la disposició 
addicional dècima de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2012. 
 
Dites modificacions en el procediment de reintegrament contemplen l’ampliació del 
termini de reintegrament dels esmentats saldos deutors en 120 mensualitats. 
 
Donat que l’Ajuntament de Lleida acompleix els requisits a que fa referència l’apartat 1 i 
3 de la disposició addicional única del Real decret llei 12/2014, de 12 de setembre, per 
unanimitat s’acorda: 
 
Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques ampliar el termini de 
reintegrament dels saldos deutors a favor de la Hisenda de l’Estat derivats de les 
liquidacions definitives de la participació en els Tributs de l’Estat dels exercicis 2008 i 
2009, que es va regular en la disposició addicional dècima de la Llei 2/2012, de 29 de 
juny, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, en 120 mensualitats. 
 
 
16.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONTRACTE D'ARRENDA MENT QUE ES 
SIGNARÀ ENTRE DANIEL JIMÉNEZ CALAVIA-LOURDES J. VAL LS  PLANO, CB 
NÚM. E-25402280 I L’AJUNTAMENT DE LLEIDA, AMB CIF N ÚM. P-2515100-B, DEL 
LOCAL SITUAT A LA PLAÇA SANT PERE, NÚM. 4 DE LLEIDA . DELEGACIÓ A 
L’ALCALDIA  
 
Vista la proposta de la Presidència de la Comissió d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda:  
 
1r. Aprovar l’informe de la Directora de Serveis a les Persones, Ocupació, Cultura, 
Educació i Esports, de data 19 de novembre de 2014, proposant la contractació, en 
règim de lloguer, del local situat a la Pl. Sant Pere núm. 4 de Lleida, propietat de  Daniel 
Jiménez Calavia-Lourdes J. Valls  Plano, CB núm. E-25402280, per un import de 900,00 
€ + IVA + les despeses de comunitat, durant un termini de vint-i-cinc (25) anys, a partir 
de l’1 de gener de 2015, prorrogable per anualitats. 
 
2n. Aprovar la minuta del contracte d'arrendament que es signarà entre Daniel Jiménez 
Calavia-Lourdes J. Valls  Plano, CB núm. E-25402280 i l’AJUNTAMENT DE LLEIDA, 
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amb CIF núm. P-2515100-B, del local situat a la plaça Sant Pere, núm. 4 de Lleida, que 
està previst  cedir-lo a l’Associació de Sindrome de Down, per un període de vint-i-cinc 
anys (25) anys, prorrogable. 
 
3r. Aprovar el  preu del contracte d'arrendament que es signarà entre l’Ajuntament de 
Lleida amb CIF núm. P-2515100-B i Daniel Jiménez Calavia-Lourdes J. Valls  Plano, CB 
núm. E-25402280, d’un local  situat a la Plaça Sant Pere, núm. 4 de Lleida per un 
període de 25 anys a partir del dia 1 de gener de 2015, per un import mensual de 
900,00 €, més l’import corresponent de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), la retenció 
de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF), l’import o cost  del consum 
dels diversos subministres, especialment els d’aigua i subministrament elèctric i 
l’adquisició, conservació, reparació i/o substitució dels corresponents comptadors així 
com tots els impostos, arbitris, taxes, contribucions i altres que s’imposin. 
 
4t. Aquesta contractació resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en 
l’exercici pressupostari de l’any 2015, per un import de 13.068,00€, a càrrec de la 
partida 05.2310.20200 de l’any 2015, per tal de fer front a l’import del contracte abans 
esmentat,  pel període gener-desembre de 2015. 
 
5è. Delegar a l’Alcalde la redacció definitiva del contracte (sempre que no modifiqui els 
elements substancials de la minuta), l’aprovació i la signatura del contracte. 
 
 
17.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CENTRE DE DIA PER A PERSONES 
GRANS DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA 
 
L’Ajuntament de Lleida en el marc del Pla de Barris està efectuant l’adequació de l’antic 
Convent de Santa Clara per destinar-lo a usos socials. Part d’aquest edifici, ubicat al 
carrer Lluís Besa, número 7, de Lleida ciutat, es vol adequar com a Centre de Dia per a 
persones grans, amb una capacitat per a 25 persones.  
 
Aquest servei forma part de la cartera de serveis socials com a servei especialitzat 
d’atenció a gent gran i com a tal, està subjecte a la inclusió en el Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments de Serveis Socials (RESES).  
 
Així doncs i als efectes de cursar l’alta en la Secció de Serveis i establiments d’atenció 
social, del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, del Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, hi donarem trasllat de l’acord 
que aprovi el Ple de l’Ajuntament de Lleida.  
 
Vista la proposta de la directora de Serveis a les Persones, Ocupació, Cultura, Educació 
i Esports, per unanimitat s’acorda: 
 
Aprovar la creació del Centre de Dia per a Persones Grans del Centre Històric de Lleida, 
amb capacitat per a 25 persones. 
 
 
18.- APROVACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE LA  CIUTAT DE LLEIDA 
– PLA DE SALUT DE LA CIUTAT DE LLEIDA 202-2015 
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L’any 1986, l’OMS crea el projecte Ciutats Saludables com una estratègia per 
aconseguir els objectius de salut per a tothom en l’any 2000. 
 
Dins d’aquest context Ciutats Saludables, que basa els seus principis en l’evolució de la 
demografia urbana i els factors determinants de salut, troba en els municipis, pel seu 
apropament (element de participació) i la seva multiplicitat de recursos 
(intersectorialitat), un marc teòric idoni per a realitzar activitats de promoció de salut en 
la ciutat. 
 
Lleida forma part de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) des de l’any 
1993, així com també es membre de la Xarxa Catalana de Ciutats Saludables (XCCS). 
 
Des d’aquest impuls va sorgir la necessitat de fer un document metodològic d’elaboració 
de Plans de Salut, oferint  una metodologia que ha permès redactar el Pla Municipal de 
Salut de l’Ajuntament de Lleida (2012-2015) que, aprovat pel Ple de la Corporació el 30-
abril-2012,, significa el compromís del municipi per orientar les seves accions per a 
convertir-se en una Ciutat Saludable. 
 
Però per planificar és també necessari establir prioritats, assignar recursos humans i 
materials i definir un calendari. Per últim, s’ha de comptar amb la participació ciutadana, 
que ha de ser activa, contínua i capaç d’aglutinar el major nombre de col·lectius de la 
ciutat, implicant-los en totes les fases, des de la fase d’anàlisi i recopilació d’informació, 
com en el desenvolupament de les accions que es posin en marxa. 
 
El Pla de Salut de la ciutat de Lleida és un procés dinàmic que compti amb la 
participació d’un gran nombre de persones. Caldrà constituir el CONSELL MUNICIPAL 
DE SALUT  amb una visió tècnica i una visió de participació. La visió més tècnica haurà 
d’estar integrada per professionals de diferents sectors i institucions, ens referim 
concretament als tècnics i professionals de l’Àrea de Salut, així com els professionals 
d’altres institucions de referència en aquest àmbit i la perspectiva de Participació haurà 
de comptar amb el Moviment Associatiu i els Grups Polítics. 
 
Així mateix, la constitució del Consell Municipal de Salut referma el compromís de 
l’Ajuntament de Lleida a continuar impulsant i liderant les polítiques públiques en l’àmbit 
de la Salut Pública, tant dins de la mateixa estructura municipal com a la ciutat de 
Lleida. 
 
Vista la proposta de la cap de Secció de Salut Pública, per unanimitat s’acorda: 
 
Aprovar el Consell Municipal de Salut de la ciutat de Lleida – Pla de Salut de la ciutat de 
Lleida 2012-2015. 
 
 
 
19.-  APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ DIRE CTA ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA I L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL S ÀHARA DE LES 
TERRES DE PONENT (AASTP) 2014 
 
Vista la proposta de la tècnica en Cooperació Internacional, per unanimitat s’acorda: 
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1r. Aprovar el CONVENI MARC DE COOPERACIÓ DIRECTA ENTRE L'AJUNTAMENT 
DE LLEIDA, I L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL SÀHARA DE LES TERRES DE PONENT 
(AASTP) 2014, amb les característiques següents per a l’any 2014: 
 
♦ Entitat: Ass. d’Amics del Sàhara de les Terres de Ponent 
♦ NIF: G-25600586 
♦ Total subvenció: 9.000 Euros  
♦ Per al conveni  “CONVENI MARC DE COOPERACIÓ DIRECTA ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE LLEIDA, I L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL SÀHARA DE LES 
TERRES DE PONENT (AASTP).  

♦ Partida: 05/2323/490,00  
 
2n. Es lliurarà una bestreta del 100% de l’esmentada subvenció dintre del segon 
semestre d’aquest any. 
 
3r. Les justificacions es faran conforme disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
Municipal per a l’exercici de 2014. 
 
 
20.- APROVACIÓ DEL PROJECTE I DEL PLEC DE CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCE DIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE FORMA ANTICIPADA, DE L ES OBRES DEL 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’INTEGRACIÓ URBANA I M EDIAMBIENTAL 
DELS ESPAIS EXTERIORS QUE RODEGEN LA ZONA EDIFICADA  ASSOCIADA AL 
PROJECTE INICIAL DEL MUSEU DEL CLIMA DE LLEIDA I IN ICI DE LA LICITACIÓ 
 
Vista la proposta de l’Oficialia Major, amb 20 vots a favor dels grups municipals del PSC 
i PP i 6 abstencions del Grup Municipal de CiU,  s’acorda: 
 
1r. Aprovar, inicialment, el Projecte bàsic i d’execució d’integració urbana i 
mediambiental dels espais exteriors que rodegen la zona edificada associada al 
Projecte inicial del Museu del Clima de Lleida, per un import de 200.000,00 € + 
42.000,00 € d’IVA (Total: 242.000,00 €). 
 
2n. Obrir un període d’informació pública de 30 dies perquè es pugui examinar i formular 
les al·legacions pertinents.   
 
3r. Considerar, el Projecte bàsic i d’execució d’integració urbana i mediambiental dels 
espais exteriors que rodegen la zona edificada associada al Projecte inicial del Museu 
del Clima de Lleida, aprovat definitivament en el supòsit que durant el període 
d’informació pública no es produeixin al·legacions ni s’emetin informes tècnics en relació 
al Projecte. 
 
4t. Aprovar el  Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat de forma anticipada, de les obres del 
Projecte bàsic i d’execució d’integració urbana i mediambiental dels espais exteriors que 
rodegen la zona edificada associada al Projecte inicial del Museu del Clima de Lleida. 
 
5è. Al mateix temps, iniciar procediment licitatori, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, d’acord amb allò  establert a l’art. 169 i següents el RDL 3/2011, de 14 de 
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novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la LCSP i amb publicació a la premsa 
local i perfil del contractant. 
 
6è. L’adjudicació d’aquest contracte resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en l’exercici pressupostari de l’any 2015, d’acord amb allò establert a l’art. 
110.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
7è. Delegar de forma expressa a la Junta de Govern Local o a l’Alcaldia tots els actes 
de desenvolupament o execució del present acord incloent l’adjudicació, formalització 
del contracte i altres.  
 
 
21.- APROVACIÓ DEL PROJECTE I DEL PLEC DE CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCE DIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE FORMA ANTICIPADA, DE L ES OBRES DEL 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES  I 
CONSTRUCCIONS NECESSÀRIES PER A LA POSADA EN SERVEI  DE 
L’EDIFICACIÓ EXISTENT ASSOCIADA AL PROJECTE INICIAL  DEL MUSEU DEL 
CLIMA DE LLEIDA I INICI DE LA LICITACIÓ  
 
Vista la proposta de l’Oficialia Major, amb 20 vots a favor dels grups municipals del PSC 
i PP i 6 abstencions del Grup Municipal de CiU,  s’acorda: 
 
1r. Aprovar, inicialment, el Projecte bàsic i d’execució de les infraestructures i 
construccions necessàries per a la posada en servei de l’edificació existent associada al 
Projecte inicial del Museu del Clima de Lleida, per un import de 200.000,00 € + 
42.000,00 € d’IVA (Total: 242.000,00 €). 
 
2n. Obrir un període d’informació pública de 30 dies perquè es pugui examinar i formular 
les al·legacions pertinents.   
 
3r. Considerar, el Projecte bàsic i d’execució de les infraestructures i construccions 
necessàries per a la posada en servei de l’edificació existent associada al Projecte 
inicial del Museu del Clima de Lleida, aprovat definitivament en el supòsit que durant el 
període d’informació pública no es produeixin al·legacions ni s’emetin informes tècnics 
en relació al Projecte. 
 
4t. Aprovar el  Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat de forma anticipada, de les obres del 
Projecte bàsic i d’execució de les infraestructures i construccions necessàries per a la 
posada en servei de l’edificació existent associada al Projecte inicial del Museu del 
Clima de Lleida. 
 
5è. Al mateix temps, iniciar procediment licitatori, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, d’acord amb allò  establert a l’art. 169 i següents el RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la LCSP i amb publicació a la premsa 
local i perfil del contractant. 
 
6è. L’adjudicació d’aquest contracte resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
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suficient en l’exercici pressupostari de l’any 2015, d’acord amb allò establert a l’art. 
110.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.  
 
7è. Delegar de forma expressa a la Junta de Govern Local o a l’Alcaldia tots els actes 
de desenvolupament o execució del present acord incloent l’adjudicació, formalització 
del contracte i altres.  
 
 
22.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER QUINT ALIA 
AGRUPACIÓ, SLU I CLÍNICA TERRES DE PONENT, SL, EN R ELACIÓ ALS 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB L’AJUNTAMEN T DE LLEIDA 
EN DATES 30-10-2007 I 27-3-2013 
 
Vista la proposta de l’Oficialia Major, per unanimitat s’acorda: 
 
1r. L’aprovació de l’acceptació de la renúncia de les entitats Quintalia Agrupació SLU i 
Clínica Terres de Ponent, SLU., per a resoldre el conveni de col·laboració subscrit en 
data 30 d’octubre de 2007, relatiu a la permuta de diverses finques de titularitat 
d’ambdues institucions, situades als carrers Josep Irla, 2 i de Miquel Batllori,1-23 (SUR 
5), i a l’Av. Prat de la Riba, 79-81 i Passatge de la Premsa, 5, baixos. 
 
2n. L’aprovació de l’acceptació de la renúncia de les entitats Quintalia Agrupació SLU i 
Clínica Terres de Ponent, SLU., per a resoldre el conveni de col·laboració subscrit en 
data 27 de març de 2013, relatiu, per una banda a la concessió demanial atorgada a 
favor de les entitats Quintalia Agrupació SLU i Clínica Terres de Ponent, SLU, sobre les 
finques municipals situades a l’Av. Prat de la Riba, 79-81 i el Passatge La Premsa, 5, i 
per una altra banda, relatiu a la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Lleida, dels 
terrenys del Grup Aliança situats als carrers de Miquel Batllori 1 - 23 i Josep Irla, 2. 
 
3r. En virtut de la renúncia als convenis de col·laboració subscrits en dates 30 d’octubre 
de 2007 i 27 de març de 2013, deixar sense efecte la permuta de les finques 
esmentades, atorgada el 22 de desembre de 2009 davant la Notària de Lleida, senyora 
María Carmen Porta Vicente, a l’efecte de que l’Ajuntament recuperi la titularitat de les 
finques situades als carrers de Miquel Batllori 1 - 23 i Josep Irla, 2, i Quintalia Agrupació 
SLU i Clínica Terres de Ponent, SLU recuperin la titularitat de les finques situades a l’Av. 
Prat de la Riba, 79-81 i el Passatge La Premsa, 5, baixos. 
 
4rt. La renúncia presentada suposa un incompliment per part de les entitats Quintalia 
Agrupació SLU i Clínica Terres de Ponent, SLU, pel que no procedeix la devolució de la 
garantía dipositada per aquestes entitats en la concessió demanial de les finques 
situades a l’avinguda de Prat de la Riba, 79-81 i Passatge La Premsa, 5 baixos, segons 
el conveni de col·laboració de data 27 de març de 2013, que ascendeix a la quantitat de 
158.969,40€. 
 
Considerar aquesta quantitat de 158.969,40€ més la quantitat de 80.010,90€ (que 
correspon a la diferència de valor que Quintalia Agrupació, SLU, va abonar a 
l’Ajuntament de Lleida en l’atorgament de l’escriptura de permuta atorgada el 22 de 
desembre de 2009 davant la Notària de Lleida, senyora María Carmen Porta Vicente), 
és a dir, la quantitat total de 238.980,30€, l’import corresponent a la indemnització per 
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danys i perjudicis prevista en la clàusula desena del conveni de col·laboració subscrit en 
data 30 d’octubre de 2007. 
 
Totes les despeses derivades de la renúncia aniran a càrrec de les entitats Quintalia 
Agrupació SLU i Clínica Terres de Ponent, SLU. 
 
5è. Facultar i delegar en la Junta de Govern Local i/o en l’Il·lm. Sr. Alcalde per a 
l’execució d’aquest acord, i per a resoldre totes les incidències que se’n derivin. 
 
 
23.- APROVACIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT EN DATA 28-10-2 014, ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA, L’EMPRESA MUNICIPAL D’URBAN ISME DE LLEIDA 
SL I L’ENTITAT SOLVIA DEVELOPMENT SL, RELATIU A LA CESSIÓ TEMPORAL 
DE L’ÚS D’UN SOLAR SITUAT ALS CARRERS BALLESTER 8, CANONGE 
GONZÁLEZ 7-9 I GOVERNADOR MONCADA 2-5 DE LLEIDA 
 
Vista la proposta de l’Oficialia Major, per unanimitat s’acorda: 
 
1r.- L’aprovació del Conveni, subscrit en data 28 d’octubre de 2014, entre l’Ajuntament 
de Lleida, l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL i l’entitat SOLVIA 
DEVELOPMENT, SL  per a la cessió temporal de l’ús d’un solar, situat als carrers 
Ballester, 8, Canonge Gonzalez, 7-9 i Governador Moncada, 3-5 de Lleida.  
 
2n.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde amb poders tan amplis com calguin per a l’execució 
d’aquest acord. 
 
 
24.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CONDICIONS JURÍD IQUES, 
ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURS PÚBLIC 
PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE EL DOMINI PÚB LIC ALS 
TERRENYS DE LA CONTRAGUÀRDIA DE LA REINA, AL TURÓ D E LA SEU 
VELLA, PER A L’EXPLOTACIÓ D’UN ESTABLIMENT DE BAR, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT I AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDIC ACIÓ 
 
Vista la proposta de l’Oficialia Major, per unanimitat s’acorda: 
 
1r. Aprovar inicialment el Plec de Condicions Jurídiques, Econòmiques i Tècniques 
que han de regir el concurs públic per a l’adjudicació de la concessió administrativa de 
l’ús del domini públic d’un terreny municipal, amb una superfície de 400 m2, situat al 
Turó de la Seu Vella, a l’indret anomenat Contraguàrdia de la Reina, per a l'explotació 
d'un establiment de bar. 
 
El terreny, objecte de la concessió, constitueix una porció de 400m2 d’una finca 
municipal del Turó de la Seu Vella, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de 
Lleida, Llibre 159, Foli 145, Finca núm. 15410. 
 
2n. Sotmetre el Plec de condicions a exposició pública per un termini de 30 dies, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions, d’acord amb el 
que preveu l’article 66.1 del Reglament de Patrimoni dels Ens locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre. En el supòsit que no hi hagi reclamacions ni 
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al·legacions, el Plec es considerarà aprovat definitivament.  
 
3r. Iniciar el procediment licitatori, mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, d’acord amb allò establert en l’article 66 i següents del Reglament de 
Patrimoni dels Ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i als articles 
142 i 157 del RDL 3/2011, de 14 de novembre de la LCSP. 
 
4rt. Encarregar al Consorci del Turó de la Seu Vella, la col·laboració i/o seguiment del 
present contracte, d’acord amb les finalitats de gestió del conjunt monumental del Turó 
de la Seu Vella, que corresponen al Consorci, segons l’establert en l’article 2 dels 
Estatuts del Consorci del Turó de la Seu Vella aprovats mitjançant l’Acord 
GOV/78/2009, de 12 de maig, de constitució del Consorci del Turó de la Seu Vella de 
Lleida i d’aprovació dels Estatuts. 
 
5è. Delegar de forma expressa a la Junta de Govern Local o a l’Alcaldia tots els actes 
de desenvolupament o execució del present acord incloent l’adjudicació, formalització 
del contracte i altres. 
 
 
25.-  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL D EL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA PER A LA DELIMITACIÓ DEL NOU SEC TOR 
URBANITZABLE SUR 43, PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS – LES BASSES  
DE LLEIDA (MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 143, 145 I ANN EX 2 I 
INCORPORACIÓ DE L’ARTICLE 202 BIS I LA DISPOSICIÓ A DDICIONAL 15A) 
 
Vista la proposta del coordinador tècnic d’Urbanisme, amb 20 vots a favor dels grups 
municipals del PSC i CiU i 6 abstencions del Grup Municipal del PP,  que suposa el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació, s’acorda: 
 
1r. Aprovar inicialment per segona vegada la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana per a la delimitació del nou sector urbanitzable SUR 43, Parc 
territorial Alcalde Pons - Les Basses de Lleida (modificació dels articles 143, 145 i 
Annex 2, i incorporació de l’article 202bis i de la Disposició Addicional 15a) amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental. 
 
2n. Obrir un termini d’informació pública de 45 dies de conformitat amb l’art. 86 bis, del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat de la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 
 
3r.  Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí 
Oficial de la Província, a la premsa, al web de la Paeria i al tauler d’edictes municipal.  
 
4t. Fer les consultes corresponents al tràmit d’avaluació ambiental, als organismes i 
públic interessat, tal com determina el Document de Referència, següents: 
− Agència Catalana de l’Aigua 
− Patrimoni Cultural  
− Arquitectura i Paisatge  
− Consell Comarcal  
− Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Cultural  
− Departament de Medi Ambient i Habitatge  
− Direcció General d’Urbanisme 
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− Direcció General de Carreteres 
− Ipcena 
− Entitats ecologistes dedicades a la defensa del medi ambient en aquest àmbit 

territorial.  
 
5è. Demanar informe als organismes següents:  
− Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació  
− Secretaria General de l’Esport del Departament de Presidència 
− Departament de Territori i Sostenibilitat  
− Demarcació de Carreteres de l’Estat del Ministeri de Foment 
− Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment, previ informe de l’òrgan 

competent de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
26.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍS TIC 
D’ORDENACIÓ D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS DE LA UNIVERS ITAT DE 
LLEIDA AL CAMPUS DE CAPPONT, PROMOGUT PER LA UNIVER SITAT DE 
LLEIDA  
 
Vista la proposta del coordinador tècnic d’Urbanisme, per unanimitat dels  regidors 
presents que representen la majoria absoluta dels membres de la corporació, s’acorda: 
 
1r. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic d'ordenació d’equipaments 
comunitaris de la Universitat de Lleida al Campus de Cappont, promogut per la 
Universitat de Lleida. 
 
2n. Traslladar l’acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació 
definitiva, d’acord amb el que preveu l’art. 80 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
 
27.- MANIFEST INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  
 
El senyor alcalde llegeix el manifest, consensuat anteriorment en la Junta de 
Portaveus, amb el text següent: 
 
“El 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública 
la nostra ferma voluntat de seguir treballant fins eradicar-la.  
 
Un any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès que 
els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la 
injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i la llibertat 
femenina i representa un gran impediment per assolir la pau, el desenvolupament i el 
dret d’exercir la ciutadania. Una societat desenvolupada no es pot permetre vulnerar 
els drets més bàsics i elementals de la meitat de la seva població.  
 
En la societat actual, les discriminacions s’han revelat, a la pràctica, molt més 
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resistents i insidioses del que es podria imaginar; les raons de les desigualtats estan 
més lligades a les estructures de funcionament de la nostra societat del que es creia. 
Al mateix temps, en situacions de crisi com la que ara ens toca viure, la xacra de la 
violència masclista es torna silenciosa i la lluita per apoderar les dones i fomentar la 
denúncia social de qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeix davant la 
impossibilitat material de sobreviure en solitari. La manca d’autonomia i de llibertat que 
moltes vegades envolta les dones, les situa en una posició de dependència i 
d’inseguretat que les fa més vulnerables.  
 
.../... 
 
Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear 
sinergies de treball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible construir 
conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l’eradicació de la violència 
masclista. I volem aixecar la nostra veu, ferma, alta i clara, per denunciar la vulneració 
constant dels drets humans que és la violència contra les dones”. 

 
 
28.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC i CIU EN D EFENSA I SUPORT 
ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE 
 
Vista la moció presentada pels grups municipals del PSC i CiU, amb 20 vots a favor 
dels grups municipals del PSC i CiU i 6 vots en contra del Grup Municipal del PP, 
s’acorda aprovar els punts següents: 
 
“1r. Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en 
marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport de base 
que ha de començar l’1 de novembre de 2014, i que ha estat considerat en el sector 
com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que 
hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar 
aquestes mesures. 
 
2n. Instar el Govern espanyol a que proposi una regulació adequada per a totes 
aquelles persones que participen activament de l’esport base i amateur que tingui en 
compte les particularitats de cada àmbit esportiu en concret i, en especial, el caràcter 
voluntari i no d’afany lucratiu que té aquesta activitat. 
 
3r. Instar al Govern espanyol a que traspassi recursos a qui tingui competència en 
àrees esportives per tal de poder donar una resposta de manera més eficaç a les 
necessitats de les entitats esportives, clubs, federacions, consells esportius i tots 
aquells municipis que tinguin qualsevol tipus d’activitat esportiva municipal”. 
 
Sotmesos a votació els punts següents s’acorda aprovar-los per unanimitat: 
 
“4t. L’Ajuntament de Lleida donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les 
entitats del municipi i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la 
seva regularització si la situació particular ho requereix. 
 
5è. Traslladar aquests acords al Govern de Catalunya i l’Estat; als grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats i del Senat; al Consell Català de l’Esport i al Ministerio de 
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Empleo y Seguridad Social”. 
 
 
29.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE REBUIG A LA  IMPUGNACIÓ I 
SUSPENSIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE LA POBRESA ENERGÈTI CA  
 
Vista la moció presentada pel Grup Municipal de CiU, amb  20 vots a favor dels grups 
municipals del PSC i CiU i 6 vots en contra del Grup Municipal del PP, s’acorda 
aprovar els punts següents: 
 
“1r. Donar suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant l’admissió 
a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel Govern espanyol contra la 
normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya i la suspensió 
automàtica de l’aplicació de la normativa per un termini de cinc mesos.  
 
2n. Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern espanyol ja que, malgrat els 
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels 
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica. 
 
3r. Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió 
del Decret Llei 6/2013 ja que deixa als consumidors més vulnerables en una situació 
d’indefensió en que es poden veure afectats per la interrupció del subministrament 
energètic en l’època climàtica més freda de l’any”. 
 
Sotmesos a votació els punts següents s’acorda aprovar-los per unanimitat: 
 
“4t. Donar trasllat dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana del 
Consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats del nostre municipi 
que vetllen pels drets dels consumidors. 
 
5è. Demanar  al Govern de l’Estat que millori l’actual bo social de tal manera que tingui 
en compte el nivell d’ingressos familiars i no només la potència contractada o la 
situació familiar o laboral. Igualment i en paral·lel, que valori la creació d’un bo social 
que doni cobertura a les factures de gas i aigua de les famílies vulnerables”. 
 
 
30.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU RELATIVA ALS P RESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS PER BARRIS 
 
Vista la moció presentada pel Grup Municipal de CiU, amb 6 vots a favor del Grup 
Municipal de CiU, 14 vots en contra del Grup Municipal del PSC i 6 abstencions del 
Grup Municipal del PP, s’acorda rebutjar la moció següent: 
 
1r. L’Ajuntament de Lleida introduirà els pressupostos participatius dins el procés 
d’elaboració dels propers pressupostos municipals, mitjançant la regulació d’aquesta 
figura de participació que ja apliquen altres municipis. 
 
2n. L’Ajuntament de Lleida crearà un òrgan administratiu que supervisarà els 
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pressupostos participatius i farà un seguiment dels projectes fins a l’avaluació del seu 
resultat. 
 
 
31. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE REBUIG A LA QUERELLA DE LA 
FISCALIA CONTRA EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I DU ES 
CONSELLERES DEL GOVERN, DE FELICITACIÓ A LA CIUTAT DE LLEIDA PEL 
PROCÉS PARTICIPATIU DEL 9N I D’AUTOINCULPACIÓ EN LE S 
CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES 
 
Vista la moció presentada pel Grup Municipal de CiU, amb 20 vots a favor dels grups 
municipals de CiU i PSC i 6 vots en contra del Grup Municipal del PP, s’acorda aprovar 
els punts següents: 
 
“1r. Manifestar el nostre rebuig a la querella presentada davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) per la Fiscalia Superior de Catalunya, a instàncies del 
Fiscal General de l’Estat, contra el president de la Generalitat, Artur Mas; la 
vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau. 
.../... 
3r. Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos de 
Luna que ha amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d’institut, tot condemnant 
l’actitud repressiva i retrògrada del govern espanyol en la seva negació persistent del 
dret a decidir dels catalans i les catalanes. 
 
4t. Expressar el nostre suport al President de la Generalitat i a les dues membres del 
Govern sobre els quals recau la querella. 
 
5è. Felicitar el municipi de Lleida per la jornada cívica i democràtica del 9 de 
novembre, agraint la valenta i generosa tasca a tots els voluntaris que van atendre els 
punts de votació i demés serveis, fent possible que aquesta jornada hagi estat un 
exemple multitudinari de participació cívica i ciutadana. 
 
6è. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al president 
del govern espanyol i a la Mesa del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. 
També a les entitats adherides al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i fer-ne difusió a 
través dels mitjans públics municipals”. 
 
Sotmès a votació el punt núm. 2, amb 6 vots a favor del Grup Municipal de  CiU, 8 vots 
en contra del Grup Municipal del PP i dels regidors Sra. Camps i Sr. Barberà i 12 
abstencions de la resta de membres del Grup Municipal del PSC s’acorda rebutjar el 
punt següent:  
 
“2n. Assumir de forma solemne i col·lectiva totes les conseqüències jurídiques i 
polítiques que se’n deriven com a responsables del procés participatiu del 9N: 
l’autoinculpació per uns fets que en absolut considerem que siguin constitutius de 
delicte”. 
 
 
32.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP EN DEFENSA DE L’AERÒDROM 
D’ALFÉS 
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Vista la moció presentada pel Grup Municipal del PP, per unanimitat s’acorda: 
 
1r. L’Ajuntament de Lleida defensa la continuïtat de l’Aeròdrom d’Alfés. 
 
2n. L’Ajuntament de Lleida mostra el seu suport al recurs presentat per la Conselleria 
de Territori i Sostenibilitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que anul·la el paràgraf 10 de l’apartat 2,3,4 g del Pla d’Aeroports i Heliports 
de Catalunya pel període 2009-2015 i defensa de continuïtat de l‘Aeròdrom d’Alfés i el 
manteniment de les seves instal·lacions tot respectant l’àrea protegida de la Timoneda 
d’Alfés de conformitat amb el Pla d’Aeroports i Heliports de Catalunya (2009-2015). 
 
3r. L’Ajuntament de Lleida mostra el seu reconeixement al Reial Aeri Club de Lleida i 
insta al Govern de la Generalitat a assegurar la continuïtat de les seves activitats 
garantint unes instal·lacions adequades per a la seva pràctica. 
 
4t. Donar compte d’aquests acords al parlament de Catalunya, al Conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i al Reial Aeri Club de Lleida. 
 
 
 
INTERVENCIONS   
 
Punts  números 20 i 21. Proposta d’aprovació dels P rojectes i dels Plecs de 
clàusules administratives particulars per a la cont ractació, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat de forma anti cipada de les obres del 
Projecte bàsic i d’execució d’integració urbana i m ediambiental dels espais 
exteriors que rodegen la zona edificada i de l’exec ució de les infraestructures i 
construccions necessàries per a la posada en servei  de l’edifici existent 
associats al Projecte inicial del Museu del Clima d e Lleida i inici de les licitacions 
 
El Sr. Vilella  considera que aquestes propostes pretenen donar continuïtat a les obres 
del Museu del Clima de Lleida, obres que havien quedat paralitzades al congelar la 
Generalitat el Pla de barris de la Mariola. Ara la Paeria haurà de fer-se càrrec en 
solitari d’unes obres que feia 3 anys i mig que estaven aturades. Explica el contingut 
dels projectes que suposen una inversió global de 484.000 euros. Cal finalitzar 
aquesta obra encara que l’haguem de finançar íntegrament des de l’Ajuntament. 
Aquest equipament té com a prioritat la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient i 
garantir que el llegat del científic Joan Oró pugui disposar d’un espai digne per tal de 
ser visitat i consultat. Demana que es vetlli per una integració correcta de les dues 
actuacions en  cas  que siguin adjudicades a empreses diferents. El seu vot serà 
favorable a les dues propostes.  
 
El Sr. Zaballos  diu que el posicionament del grup de CiU serà l’abstenció. El motiu 
d’aquesta abstenció és global, no centrat exclusivament en aquests projectes. Cal 
analitzar el tema dels museus a la ciutat des d’una perspectiva més àmplia. La situació 
museística de la ciutat és complicada i està passant per un moment de crisi. Tenim 
encara temes pendents com el museu de la ciutat;  el museu de la imatgeria està 
aturat; el projecte del museu Morera no té resolt el finançament i la situació del Museu 
de Lleida planteja problemes de viabilitat. La creació d’un nou museu ha de formar part 
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d’una visió global del Pla museístic de la ciutat. Obrir un museu comporta valorar la 
seva viabilitat i sostenibilitat i que sigui un referent d’una especialitat. No es neguen, en 
cap cas, a trobar una ubicació digna a  l’exposició i el llegat de Joan Oró; tampoc estan 
en contra que Lleida tingui un bon museu de la ciència i del clima. Però, això ha de 
formar part d’una visió més global dels museus que tenim i dels que estan pendents. 
Els hem de fer i garantir que siguin viables i fer que s’adaptin a les necessitats 
museístiques actuals. Reclamen una visió més global del tema museístic i que els 
projectes tinguin viabilitat i continuïtat de futur. Cal fer  una reflexió serena  i calmada 
sobre les necessitats museístiques de la ciutat.  
 
La Sra. Camps  explica que es tracta de dos projectes que sortiran a licitació al mateix 
temps pel procediment negociat sense publicitat. Tot i així es farà una àmplia 
divulgació de la licitació per tal que s’hi puguin presentar  el major nombre d’empreses 
possible. Tots dos projectes són força diferents. El primer és de caràcter arquitectònic 
sobre l’espai que ja està construït, per  tal de tancar espais i que l’equipament pugui 
acollir el llegat Oró. El segon projecte és una intervenció de caràcter més paisatgístic i 
d’accessibilitat per facilitar la connexió del museu amb el barri de la Mariola, amb 
accessos per a vianants (incorporant zones d’aigua, zones arbustives, plantació 
d’arbrat, etc.). Aquestes dues actuacions no completen el projecte del museu tot i que 
permeten seguir avançant per facilitar l’accessibilitat i dotar-nos d’un espai tancat per 
ubicar el llegat Oró.  
 
El Sr. Vilella  diu que comparteix en part l’argumentació del Sr. Zaballos. Malgrat això, 
voten a favor, perquè creuen que és necessari acabar unes obres que ja estan 
començades. Cal dignificar també els accessos i l’entorn al Parc Científic de Gardeny i 
per això és necessari acabar unes obres que, ara per ara, estan a mig fer.  
 
El Sr. Zaballos  diu que li sorprèn  l’actitud del Sr. Vilella en tant que es manifesta a 
favor que aquesta despesa sigui assumida en solitari per l’Ajuntament. El grup del PP 
ha dit reiteradament que la despesa de l’Ajuntament està descontrolada i ara avala 
que només amb els diners de l’Ajuntament, la Paeria executi en solitari aquest projecte 
i que l’acabi també en solitari. El grup de CiU creu que cal buscar la viabilitat perquè 
aquestes situacions (com passa també en el cas del Morera)  requereixen la 
col·laboració de la resta d’administracions i si és possible de capital privat o de 
fundacions. Considera que el posicionament del PP no és coherent. No creu que avui, 
aquest museu,  sigui  la necessitat més prioritària de l’Ajuntament. 
 
El Sr. alcalde  agraeix el vot favorable del PP. Explica que la raó bàsica per la qual es 
presenten aquests dos projectes no és el tractament del llegat Oró, que tindria una 
solució provisional restant en l’espai de l’auditori que ocupa en l’actualitat. La 
Conselleria reprendrà quan pugui els plans de barris o farà altres noves  actuacions en 
els barris que permetin dinamitzar-los; algun dia tornarà a participar la Generalitat en el 
projecte d’aquest museu. El Museu del Clima també compta amb un conveni amb la 
Fundació La Caixa que està plenament vigent i que preveu que nosaltres hem de fer 
l’equipament i ells aportaran el contingut amb tot el projecte museogràfic.  La prioritat 
de fer aquests dos projectes finançats exclusivament per l’Ajuntament és el barri de la 
Mariola. Per aquest motiu agraeix també l’abstenció del grup de CiU, tot i que creu 
contradictori  que aquest grup no hi voti a favor, malgrat les reiterades declaracions 
sobre la necessitat d’actuar en favor d’aquest barri. Volem dignificar i posar valor a la 
Mariola i per això cal dotar-lo d’un equipament de prestigi pel conjunt de la ciutat. El 
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museu de la Ciència i del Clima de Lleida estarà a la Mariola i comptarà amb la 
participació de les entitats de la zona. La prioritat en aquest cas no és el llegat Oró 
(malgrat la seva importància) sinó el barri de la Mariola, dignificant els accessos al 
museu i dotant al barri del museu de la Ciència.  
 
S’aproven amb 20 vots a favor dels grups municipals del PSC i PP i 6 abstencions del 
Grup Municipal de CiU.  
 
(Abans de la votació d’aquests punts s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Montse 
Parra).  
 
Punt núm. 25. Aprovació inicial de la modificació p untual del Pla general 
d’ordenació urbana per a la delimitació del nou sec tor urbanitzable SUR 43, Parc 
Territorial Alcalde Pons – Les Basses de Lleida (mo dificació dels articles 143, 
145 i annex 2 i incorporació de l’article 202 bis i  la disposició addicional 15A) 
 
El Sr. Vilella  explica que al mes de novembre de l’any 2010 es va aprovar inicialment 
la modificació del PGOU pel que fa al Parc Territorial Alcalde Pons; era el primer pas 
pel ressorgiment d’aquest parc que qualifica d’emblemàtic. En aquell moment 
pensaven que era un pas definitiu, després d’anys d’abandonament o oblit de la zona. 
Disposaríem de 27 hectàrees, amb zones lúdiques, de lleure, un hotel, una piscina i un 
establiment comercial. El problema de la qualificació dels usos comercials va portar a 
la paralització del projecte i de les esperances de ressuscitar aquest espai. La Paeria 
va interposar un recurs contenciós – administratiu contra l’informe de la Direcció 
General de Comerç que encara no està resolt. Avui se’ns presenta una segona via. Al  
mes de gener de 2104 es va publicar la Llei de mesures fiscals, administratives i 
financeres de sector públic que modificava el Decret Llei 1/2009 d’ordenació dels 
equipaments comercials. S’hi incorporava una disposició addicional per tal d’aplicar els 
criteris de localització de l’ús comercial amb un seguit d’excepcions. D’aquesta 
manera, la zona comercial de 12.000 metres de sostre màxim prevista l’any 2010 
quedava substituïda per un gran establiment comercial de fins a 2.500 metres 
quadrats, lligat a un parc d’oci familiar amb una inversió mínima de 25 milions d’euros. 
L’alternativa era més raonable que l’anterior, però és poc viable a criteri del grup del 
PP. La magnitud de la inversió fa que no es puguin sentir identificats. Ara  paguem les 
conseqüències de fer projectes molt superiors a les necessitats de la ciutat. Cal assolir 
de manera definitiva aquesta, obra però no a qualsevol preu.  La prioritat ha de ser 
recuperar aquest espai. No votaran a favor, perquè consideren que no és el projecte 
que les Basses necessita. No són partidaris d’ubicar al Parc una gran superfície 
comercial. Cal fer un projecte realista com el que el seu grup va defensar en la 
passada audiència pública sobre les Basses. El principal objectiu és recuperar-les com 
un espai lúdic i de lleure per a la ciutat. Cal mantenir les dimensions actuals del Parc, 
amb un finançament mixt públic i privat que permeti executar el projecte en un període 
no superior als dos anys. Ens hem d’adaptar a la conjuntura actual i restablir l’esperit 
de consens ciutadà per recuperar  i integrar les Basses a la ciutat. No podem ajornar 
sine die un dels principals projectes de ciutat. El Parc ha de ser respectuós amb el 
medi ambient,  ha d’aprofitar al màxim els espais i les infraestructures actuals i 
promoure la instal·lació d’una cafeteria restaurant i un càmping a la zona. L’explotació 
d’aquests equipaments s’ha de fer en règim de concessió administrativa per tal de 
finançar el manteniment de l’enjardinament del Parc i una part de la seva rehabilitació. 
Llegeix els objectius que la modificació del Pla general preveuen per justificar la 
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modificació. Per això proposen conservar i recuperar l’estructura inicial del Parc, 
mantenint les condicions i la massa arbòria actual. També proposen nous usos de 
caràcter esportiu, de lleure i de salut, d’esport popular i usos escolars. Cal un Parc 
pensat per a tota la família i totes les edats, del que en puguem gaudir en un termini de 
dos anys. No podem confiar en projectes “faraònics” sense termini d’execució. El PP 
defensa un projecte realista, adaptat a la situació actual, que recuperi un espai 
necessari per a la ciutat,  com és el Parc de les Basses. Pregunta quin ha estat el cost 
suportat fins ara dels estudis previs que s’han fet amb l’objectiu de fonamentar el nou 
projecte de les Basses. El seu grup s’abstindrà de votar aquesta proposta.  
 
El Sr. alcalde  diu que la massa arbòria, no només es manté, sinó que fins i tot s’ha 
inventariat. El projecte de les noves Basses necessita la massa arbòria actual.  
 
El Sr. Zaballos  diu que està d’acord amb el grup del PP en considerar que el projecte 
és difícil i complicat. Només serà inviable si no es treballa per a fer-ho possible. El fet 
d’haver treballat constantment durant els darrers tres anys  fa que el projecte tingui 
possibilitats de ser viable. Les dificultats són evidents tot i que ho ha complicat més la 
“Llei Montoro”. Els problemes no se solucionen quedant-se en un despatx i criticant a 
qui treballa.  Explica que, sobre el projecte de les Basses, ha participat en 102 
reunions fins al dia d’avui; això fa que comenci a ser factible allò que semblava 
impossible i que el PP qualifica de projecte “faraònic”. Un projecte com el de les 
Basses és difícil i complicat; cal fer les coses molt ben fetes i explicar-ho bé. Només 
s’aconsegueix que t’escoltin quan vens un projecte amb passió, quan demostres que 
està ben fet i és viable i que va de la mà de l’equip de govern i de l’oposició. Hem 
aconseguit un primer pas. Ara cal continuar treballant i superant les dificultats, sense 
renunciar a una visió gran. El Parc de les Basses ha estat un emblema i  un orgull per 
a la ciutat, era un projecte implicat amb la ciutat, amb el territori i amb la resta de 
Catalunya. El nostre objectiu és que el Parc de les Basses torni a ser l’orgull dels 
ciutadans de Lleida; un parc de referència en l’àmbit català, estatal i europeu. No és 
fàcil; cal treballar conjuntament amb la Generalitat, l’Ajuntament, el govern i l’oposició. 
Dedicarà tots els esforços perquè això sigui possible. Recorda que en  la primera 
intervenció com a Paer va citar la frase d’Hermann Hesse, que es referia a  que calia 
intentar l’impossible per aconseguir allò que era possible. Hores d’ara el projecte que 
defensen té més possibilitats de ser possible que de no ser-ho.  
 
La Sra. Camps  explica l’expedient que es porta a aprovació del Ple. Volen facilitar les 
coses, perquè a les Basses puguin venir tot tipus d’inversors per tal de fer un parc  
familiar. La modificació del Pla General (per segona vegada i tramitació) incorpora un 
ús no previst inicialment com és el d’un parc lúdic. Facilitar que els usos vinculats a 
l’esport, lleure, salut i parc familiar pugui encabir-se en aquest parc. Passa de sòl no 
urbanitzable a sòl urbanitzable destinat a esport, lleure i salut; mantindrà sempre la 
titularitat pública. Augmenta la superfície fins a 27 hectàrees i ens adaptem al darrer 
canvi legislatiu de la Llei de comerç. La primera tramitació de modificació del Pla 
general preveia una superfície comercial de fins a 12.000 m2 de sostre; va ser informat 
desfavorablement per la Direcció General de Comerç. Ens hem adaptat a la darrera 
modificació de la normativa comercial amb una superfície de 2.500 m2, que ha d’anar 
acompanyada d’un parc lúdic. Mantenim els altres usos que ja teníem (els relaciona). 
És un pla suficientment obert per acollir la major part d’usos que defineixen un parc 
familiar, sempre de titularitat pública del terreny i incorporant l’ús d’un parc d’oci que 
permeti trobar els inversos que facin viable la recuperació del Parc. No renuncien al 
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recurs contenciós administratiu interposat en relació amb la interpretació del sostre 
comercial possible segons la Llei de comerç. El recurs es continua mantenint, però, 
entre tant, ens adaptem a allò que és possible.  
 
El Sr. Vilella  desitja al Sr. Zaballos que tingui sort. El PP no té una visió empetitida del 
projecte de les Basses; tenen una visió realista sobre la immensa dificultat de trobar 
avui una inversió de 30 milions d’euros per al Parc de les Basses. Hem de trobar un 
projecte que no perjudiqui econòmicament als lleidatans. Volen que els ciutadans de 
Lleida gaudeixin d’un Parc sense que això perjudiqui la seva economia.  Reitera la 
pregunta sobre el cost dels estudis previs sobre aquest projecte. (El Sr. alcalde li 
respon que han costat 50.000 euros). El Sr. Vilella creu que aquesta quantitat es podia 
haver destinat a un altre objectiu com rebaixar l’IBI. El PP vol un projecte per a totes 
les famílies  i totes les edats. Reitera que els projectes “faraònics” no fan altra cosa 
que arruïnar l’economia de la ciutat.  
 
El Sr. Zaballos  diu que no entén els arguments del Sr. Vilella. Creu contradictòria la 
teoria que ara defensa, amb la que ha defensat en el  cas del Museu de la Ciència. Per 
cercar inversors que aportin 30 milions d’euros cal presentar un projecte  amb uns 
estudis que ho avalin. Fa una estona el PP ha votat a favor de destinar 400.000 euros 
per una part del Museu de la Ciència, sense que hi hagi cap inversió de tercers. Les 
actuals lleis estatals impedeixen que l’Ajuntament de Lleida pugui fer la inversió 
necessària per fer un parc que sigui totalment públic. El projecte de les Basses no 
necessitarà cap inversió finançada per la ciutadania, ja que busquem els inversors que 
es facin càrrec de finançar-ho al 100%. Si l‘Ajuntament pogués finançar-ho estaria fet 
ja fa temps. Estem buscant que aquest parc de referència no costi res en absolut als 
lleidatans. Per això cal fer els estudis previs, amb una documentació contrastada i feta 
per bons professionals. No vol que el Sr. Vilella li desitgi sort; la sort cal desitjar-la als 
ciutadans de Lleida. El Parc de les Basses ha de quedar com un actiu per a la ciutat 
de Lleida i l’èxit de les Basses ho serà de tota la gent que ha treballat des de fa anys 
per fer-ho possible. El Parc ha de ser un producte de garantia, un element diferencial 
per a Lleida.  
 
La Sra. Camps  reitera que el punt que es debat i es votarà és la modificació del Pla 
General. El parc familiar és la referència de la modificació dels usos del parc, 
mantenint els usos principals existents. Es manté sempre la titularia pública, una 
superfície de 27 hectàrees i un sostre màxim de 20.000 m2. El parc sempre serà de 
titularitat pública i tindrà uns usos majoritaris destinats a un parc familiar (que tindrà 
elements d’esport, lleure, salut i oci). Es preveu l’ús terciari, el residencial especial (no 
habitatge), educatiu, de càmping, esportiu, etc. Ara volem facilitar que puguin venir les 
persones adequades per invertir amb fons privats.  La modificació no renúncia al 
contenciós interposat contra la Generalitat tot i que avança i facilita un projecte 
possible.  
 
El Sr. Vilella  diu que desitjava sort a Sr. Zaballos en les reunions que té per concretar 
el projecte. Diu que de moment el projecte del Parc ja ens ha costat 50.000 euros, i 
aquesta despesa és la que el PP vol evitar.  
 
El Sr. alcalde  diu que el cost dels estudis previs esmentat és similar al del projecte del 
Museu Morera. En aquest projecte s’ha començat amb un procés de participació 
ciutadana; els usos previstos en el procés de participació s’han respectat; el sòl serà 
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sempre 100% públic i la majoria de l’espai continuarà sent d’accés lliure. Es mantenen 
les pistes d’atletisme. Els equipaments esportius, la recuperació del càmping  i l’espai 
comercial dedicat al món del lleure permetran complir amb la normativa i al mateix 
temps donar més valor a l’espai. El parc d’oci familiar donarà més valor a les Basses. 
S’ha fet una fusió del projecte presentat pel Sr. Zaballos i el de l’equip de govern. S’ha 
acordat un projecte global que garantirà la viabilitat econòmica i de realització de la 
renovació total de les Basses, aportant-hi més valor. El món de l’oci familiar està molt 
desenvolupat a Europa i no tant al nostre país; tenim una oportunitat important. S’ha 
fet molta feina buscant inversors. Acords com el que ara es vota són imprescindibles 
per tal de generar seguretat en els inversors, que puguin fer que el Parc no suposi cap 
cost per a la ciutadania lleidatana.  
 
S’aprova amb 20 vots a favor dels grups municipals del PSC i CiU i 6 abstencions del 
Grup del PP.  
 
 
Punt núm.  28. Moció dels grups municipals del PSC i CiU en defensa i suport als 
clubs esportius de base 
 
El Sr. Alonso  agraeix al grup de CiU el fet de compartir la preocupació que ambdós 
grups tenen per l’esport de base, cosa que s’ha traduït en una ràpida entesa en fer una  
moció conjunta. Explica la preocupació de la Paeria en relació amb les inspeccions 
que des de l’Administració de l’Estat es volen fer a les entitats d’esport de base. En 
aquest sentit comenta el contingut de l’informe que el Govern espanyol va lliurar el 
passat mes de juliol, en el qual indicava la necessitat de regularitzar als treballadors i 
voluntaris dels clubs i entitats esportives; les alternatives eren els contractes laborals a 
temps parcial o l’aplicació de la figura del voluntariat. Aquest informe no va tenir en 
consideració el salari mínim interprofessional (SMI) com a topall de retribucions per a 
reconèixer l’exempció de cotització a la seguretat social. El temps d’elaboració de 
l’informe va paralitzar temporalment les inspeccions  d’ofici. Recorda la moció 
aprovada pel Ple el mes de juliol de 2013, donant suport a aquesta moratòria que ha 
acabat l’1 de novembre passat. Ara, el Ministeri competent ha iniciat una campanya de 
regularització que posa en greu perill la supervivència de l’esport de base i és una 
amenaça al magnífic treball que fan centenars de clubs i entitats sense ànim de lucre. 
Això comportarà un increment del 50% de les despeses dels clubs i provocarà una 
desigualtat d’oportunitats quant a l’accés a l’activitat esportiva. Llegeix i resumeix la 
part dispositiva dels acords que estan transcrits en aquesta acta.  
 
El Sr. Cerdà  agraeix al Sr. Alonso l’esforç fet per consensuar la moció i entendre que 
era la millor manera d’ajudar al teixit associatiu de l’esport amateur de la ciutat. 
Aquests  fets els afecten molt i els posen en perill de desaparèixer. Creu que es vol fer 
assumir als directius unes responsabilitats i unes conseqüències que no mereixen. Vol 
que consti el reconeixement a la valentia d’aquests directius. Concreta les peticions de 
la moció en dos qüestions. Primera, una extensió de la moratòria per tal que no es 
facin més inspeccions llevat del cas de denúncies. Segona, que es busqui una solució 
per encabir en el règim de la SS els monitors i entrenadors esportius, tenint en 
consideració que afecta més de 2.000 persones a la nostra ciutat i a més de 20.000 
famílies amb practicants d’esports. La línia que separa el voluntariat de la 
professionalitat  ha d’estar delimitada en funció de les retribucions i dedicacions. Ara 
es vol donar a totes dues situacions el mateix tractament i això portarà a la desaparició 
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del voluntariat en l’esport. El Sr. Cardenal ha manifestat que aquesta mesura permetria 
cotitzar a moltes persones que no ho han fet fins ara; és correcte que així sigui quan 
es perceben remuneracions superiors al SMI. Cal regular el sector amb un règim de 
seguretat social especial que permeti que cotitzin les persones que s’hi dediquen 
professionalment. Creu que la barrera de diferenciació està en el SMI i esmenta una 
sentència del TS en aquest sentit i una consulta vinculant de la inspecció de la 
Seguretat Social en la mateixa línia. També comenta una consulta vinculant de la 
Subdirectora general de la TG de la Seguretat Social que explica el concepte 
d’habitualitat i marginalitat lligat a la percepció del SMI. També explica una notícia 
recent sortida a la premsa en la que es deia que el PP demanava retirar els fons 
destinats a les pistes d’esquí de Lleida per destinar-los a Barcelona i vol que consti la 
seva indignació sobre aquesta petició en perjudici del nostre territori. Cal ajudar al teixit 
esportiu de la ciutat i del país, per la importància dels valors que defensen en la 
formació dels nens i dels joves.  
 
El Sr. Puy  destaca la gran tasca que fan els clubs esportius (especialment els de 
base) que ha estat i estarà reconeguda pel Govern de l’Estat. Durant l’any 2013 la 
inspecció de treball i SS va fer un bon seguit d’actuacions inspectores per aplicar el pla 
de lluita contra l’ocupació irregular aprovat pel Govern l’any anterior. Aquest pla abasta 
molts sectors socials; en cap cas es pot generar alarmisme, perquè no s’han fet 
inspeccions massives a l’esport base ni a Catalunya ni a la resta d’Espanya. Les 
inspeccions es van començar a fer com a conseqüència de denúncies fetes pels 
treballadors; aquestes actuacions eren obligades en aplicació de la normativa legal 
vigent sobre inspecció. Van afectar en un primer moment determinats clubs de futbol i 
després es van ampliar a altres esports. Afectaven treballadors que prestaven serveis 
remunerats i no van donar lloc a l’aixecament d’actes quan es tractava de persones 
que només rebien compensacions per despeses fetes realment en activitats de 
cooperació o voluntariat. Si només es perceben dietes o indemnitzacions per 
desplaçaments, els perceptors es poden acollir a la normativa del voluntariat i no hi 
haurà exigència de cotització. S’estan aplicant lleis que estan en vigor des de fa molt  
temps i no han estat modificades recentment. Explica la definició de relació laboral de 
l’article 1 de l’Estatut dels Treballadors; la norma és de l’any 1980 i el concepte no ha 
variat des d’aquell moment. També explica els subjectes obligats a cotitzar segons la 
Llei de la Seguretat Social, que no ha estat alterat en els darrers anys.  Explica també 
les conclusions de l’estudi fet pel Consell Superior de l’Esport i del Ministeri d’Ocupació 
i SS sobre aquest tema; essencialment el concepte de relació laboral en relació amb la 
marginalitat d’una activitat i la pluriocupació d’alguns sectors com el de l’esport. 
L’absència d’ànim de lucre de la persona que contracta no eximeix l’obligació de 
cotitzar a la SS; la denominació acordada per les parts tampoc és determinant. La 
percepció de quantitats inferiors al SMI no suposa l’exclusió d’una relació laboral i és 
comú a les dedicacions parcials.  L’estudi valora la realitat i l’aportació de l’esport a la 
societat i destaca la importància del voluntariat. Explica també quina definició aporta 
aquest treball sobre el concepte de voluntari. Com sigui que  l’acreditació pels 
voluntaris de la realització efectiva de les despeses indemnitzades ha estat 
considerada una càrrega excessiva, el document proposava l’elaboració d’un 
contracte-tipus de voluntariat, que es posarà a disposició de les entitats esportives. Cal 
aportar seguretat jurídica a les entitats i clarificar les prestacions dels serveis de les 
persones que hi participen. No s’està canviant cap concepte, sinó que s’està clarificant 
les situacions existents en aplicació de la legislació vigent. No s’ha obviat la necessitat 
d’atendre la complexitat del sector i per això s’ha fet un estudi acurat que clarifica  les 
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diferents situacions i concreta quan es dona una relació laboral i quan és de 
voluntariat. Només un 20 o un 25% de les inspeccions fetes han acabat  amb la 
determinació de l’existència de relacions laborals. No hi  ha intenció de canviar la 
naturalesa de les situacions actuals: el voluntariat és una realitat que cal fomentar. 
Tots hem d’estar compromesos en el compliment de les lleis i en el compromís de 
solidaritat que representa cotitzar a la Seguretat Social quan hi ha una relació laboral. 
Tota la societat rep els beneficis del treball de la SS i cal assegurar que el sistema 
garanteixi les pensions i les prestacions. La clarificació de criteris és beneficiosa també 
pel sector de l’esport i permet que els clubs sàpiguen quines són les seves 
obligacions.  Sobre la informació comentada pel Sr. Cerdà d’una nota recent de 
premsa, explica que el Sr. Alberto Fernández va dir que Ferrocarrils de Catalunya 
s’havia de dedicar a la seva tasca de transport de viatgers i no a l’esport, l’oci o la 
gestió d’estacions d’esquí; si cal fer aquestes tasques es pot crear una altra empresa o 
entitat. Demana votació separada. Estan a favor dels punts 4 i 5 i en contra dels punts 
1 a 3. 
 
El Sr. Alonso  diu que de tota l’explicació donada pel Sr. Puy coincideix només amb 
l’agraïment a les persones que treballen per l’esport de base. A Lleida hi ha uns 115 
clubs d’esport de base i els seus responsables tenen una sensació clara d’indefensió i 
de por davant les inspeccions plantejades pel Govern central. Demana que es faci una 
regularització  adaptada al sector, que tingui en consideració la funció social de 
l’esport. No entén el posicionament del PP que considera negatiu i no té en compte el 
risc evident que perceben els responsables dels clubs de la ciutat. La situació és molt 
complicada i els clubs no saben quina planificació faran la temporada propera.  
 
El Sr. Cerdà  explica que la normativa estatal que regula les estacions d’esquí (i el 
transport per cable) prové de la mateixa  autoritat que regula el transport per ferrocarril. 
Creu que l’argumentació explicada pel Sr. Puy conté un bon nombre de contradiccions. 
La proposta i la defensa de la moció han deixat clar que es promou un règim especial 
esportiu. Hi ha règims especials com l’agrari, el de treballadors autònoms, etc. Explica 
que els voluntaris només poden cobrar per quilometratge una indemnització de  0,19 
euros per quilòmetre. Els voluntaris estan avui completament indefensos i no tenen 
cap normativa que permetin que sigui retribuït sense justificació documental de 
despeses efectives. Comenta que la primera inspecció feta en aquesta campanya a 
Catalunya va ser al Club Natació Sabadell.  Destaca la preocupació dels responsables 
dels clubs de la ciutat. Cal lluitar perquè els professionals que cobren més del SMI 
cotitzin a la Seguretat Social. Cal un estudi que delimiti clarament la funció del 
voluntariat encara que percebi petites quantitats de diners per la seva tasca. Reitera 
que hi ha règims diferents de cotització a la Seguretat Social i en el cas de l’esport cal 
fer-ne un d’específic. Els voluntaris han de poder cobrar petites quantitats sense 
necessitat de justificació documental de despeses i els treballadors han d’estar donats 
d’alta a la SS.  
 
El Sr. Puy  coincideix en valorar  la complexitat del sistema de la Seguretat Social. Això 
no impedeix que la normativa sigui clara i diferenciï sense cap dubte les figures del 
voluntari i del treballador. Si el voluntari rep retribucions ja no és un voluntari en sentit 
estricte, és una altra cosa. Els clubs no han de tenir por de cap inspecció massiva; si 
ho fan bé no han de témer res.  
 
El Sr. Cerdà  repta al Sr. Puy a estudiar les sentències que s’han pronunciat sobre 
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aquest tema i li demana que contribueixi a tranquil·litzar els clubs de la ciutat.  
 
El Sr. alcalde  coincideix en què els clubs de la ciutat estan preocupats. Són entitats 
sense ànim de lucre  i no tenen cap marge que permeti assumir noves obligacions.  
 
El resultat de la votació està transcrit en la part dispositiva de l’acta.  
 
 
Punt núm. 29. Moció del grup Municipal de CiU de re buig a la impugnació i 
suspensió de la normativa sobre la pobresa energèti ca 
 
La Sra. Obis  pregunta quin és l’impacte de la pobresa energètica sobre els col·lectius 
més vulnerables de la nostra societat. Només un 3% de les famílies s’acull al bo social 
de les companyies elèctriques, cosa que pot suposar fins a un 25%  d’estalvi (malgrat 
que el 80% de les famílies es podria acollir a aquesta mesura). El procediment de 
gestió del bo és extremadament complicat. A Catalunya un 10% de les llars poden 
tenir problemes per mantenir a casa seva una temperatura adequada aquest hivern; és 
el doble que a l’any 2007. Un 17% dels habitatges presenta problemes d’aïllament. 
S’ha triplicat el nombre de famílies que destinen més del 10% dels seus ingressos a 
pagar factures d’energia. Un 87% de les famílies en risc d’exclusió limiten l’ús de la 
calefacció pel seu cost. Un 13% han patit talls de subministrament per no poder pagar 
els rebuts. La pobresa energètica afecta a més del 13%  de la població catalana i 
Espanya és el quart país de la UE en nombre de persones que pateixen pobresa 
energètica. Una de cada tres llars espanyoles afectades per l’atur pateix aquesta 
pobresa. Els treballadors espanyols són els més pobres de la UE per darrera de 
romanesos i grecs. La solució a la pobresa energètica és una qüestió de voluntat. El 
Decret de la Generalitat sobre aquesta matèria es queda curt i hauria d’anar més enllà; 
és només un primer pas necessari. L’Estat ha impugnat aquest Decret davant el 
Tribunal Constitucional basant-se en l’article 161.2 de la CE, un argument purament 
competencial. Tenim competències  compartides en matèria d’energia i competències 
exclusives en consum i serveis socials. El Decret català pretén donar una resposta 
immediata a una situació d’emergència social a causa de la crisi, a un augment de 
tarifes molt important i un augment molt significatiu de l’atur. La Llei estatal no recull 
les consideracions a les qual obliga l’actual directiva europea sobre la matèria (ho 
explica). La Generalitat va creure que les competències exclusives en consum i 
serveis socials els permetien complementar la Llei estatal, sense afectar les 
competències bàsiques i generals. La Generalitat ha actuat també en funció de les 
recomanacions del Síndic de Greuges i de les institucions europees. La pobresa 
energètica ha de ser una nova prioritat social. El recurs al TC no qüestiona l’habilitació 
de pressupost davant aquesta necessitat extraordinària i comparteix la valoració 
d’urgència de la situació. La manca de reglament de la Llei estatal fa que sigui 
incompleta com a transposició de la normativa europea. El Govern català incorpora al 
Codi de Consum un instrument per garantir la protecció del consumidor vulnerable i 
per millorar la seva qualitat de vida. Ho fa en l’exercici de les competències 
estatutàries reconegudes en l’article 123 i 166 de l’EAC. Els mecanismes de protecció 
dels consumidors vulnerables en cap cas vulneren cap precepte constitucional. El TC 
sempre ha reconegut la necessitat de fer prevaldre la competència específica sobre la 
genèrica. Demana el suport al Govern de Catalunya i demana també al TC que 
resolgui amb celeritat l’aixecament de la suspensió del Decret 6/2013. Agraeix les 
aportacions de la Sra. Mínguez, afegint un nou punt a la moció relatiu a la millora del 
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bo social i als criteris per a ser beneficiari.  
 
La Sra. Mínguez  explica que quan han rebut la moció del grup de CiU han volgut 
sumar-se a la proposta. Sobre la pobresa energètica diu que tot i que tothom en parla i 
té molt bones intencions, els resultats satisfactoris no arriben. El bo social  només ha 
arribat al 3% de les famílies vulnerables. El Decret de la Generalitat tampoc arribà a 
les famílies. La norma pretenia que no es pogués arribar a fer el tall de 
subministrament de la llum en els períodes d’hivern per manca de pagament, tot i que 
no disposava de fons per poder pagar les factures. Cal fer més esforços i l’Ajuntament 
es comprometrà en els ajuts per a cobrir les necessitats bàsiques. Els grups són 
coneixedors dels expedients de tramitació d’ajuts a les famílies en aquestes situacions, 
que han augmentat un 24% en el darrer any, amb un increment de l’import dels ajuts 
del 33% (fins a 50.000 euros a l’any).  L’equip de govern i el grup del PSC rebutja 
aquesta impugnació i suspensió de la normativa. Les resolucions de la UE i del 
Parlament insten els governs a adoptar mesures en la línia de protecció als 
consumidors més vulnerables i a les famílies amb persones grans i amb nens petits. 
Cal propiciar un diàleg efectiu amb les companyies elèctriques i amb les empreses 
subministradores. Donaran suport a la moció.   
 
La Sra. Horcajada  explica que lamentablement hi ha moltes persones que no poden 
mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada i, cada cop més, persones 
que no poden pagar les factures de consums. Davant aquesta situació totes les 
administracions hem d’adoptar mesures efectives en l’àmbit de les nostres 
competències. El Govern de l’Estat ha adoptat mesures per combatre la pobresa 
energètica i el que hi ha darrera d’aquesta pobresa. Esmenta la Llei 24/2013, del 
sector elèctric, que estableix qui serà considerat com a consumidor vulnerable i regula 
el bo social i qui en pot ser beneficiari. El bo social ha suposat una reducció del cost de 
subministrament elèctric per  aquestes persones del 25%; aquesta mesura té una gran 
importància i afecta a gairebé 2 milions de persones. És insuficient i tothom ha de fer 
més; però, 2 milions de beneficiaris han vist mitigades les seves necessitats en 
aquesta matèria. La Generalitat va aprovar un Decret Llei (el 6/2013) contra la pobresa 
energètica que fixava un ajornament de pagament de rebuts energètics sense 
tallament de subministraments (ho explica).  El Govern de l’Estat no es qüestiona els 
sistemes de protecció establerts per la Generalitat; està en contra de la manera com 
s’ha fet, perquè considera que vulnera competències estatals i trenca la unitat de 
mercat. Va contra la normativa bàsica estatal i té impacte sobre els consumidors de la 
resta de comunitats autònomes.  Els requisits per a tenir dret al bo social són diferents 
als fixats per la resta de l’Estat, la qual cosa suposa una discriminació. La Generalitat 
pot establir un sistema d’ajuts que no xoqui amb l’actual regulació del sector elèctric i 
que beneficiï al major nombre de persones possible. El Decret de la Generalitat no ha 
servit per solucionar el problema. Les condicions eren tan restrictives que han fet que 
la mesura sigui inútil i ineficaç. Ara la Generalitat fa bandera de la impugnació del 
Decret pel Govern central. De les 300.000 persones que es poden trobar en situació 
de vulnerabilitat el Decret català només n’ha beneficiat 800 (que després han de pagar 
el deute generat durant el temps d’hivern). Creu que la Generalitat només ha fet una 
operació de maquillatge per dir que han fet quelcom en aquesta matèria. El TC ha 
admès a tràmit el recurs; entre tant la Generalitat pot adoptar mesures en exercici de 
les seves competències per combatre la pobresa energètica. Recorda que el passat 
mes de febrer el Ple va aprovar, per unanimitat, una moció per mantenir els ajuts per a 
les famílies vulnerables i per fer un pla contra la pobresa energètica (pla que encara 
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està pendent). Demana que es faci el pla municipal com més aviat millor. Demana 
votació separada. Votaran en contra dels punts 1 a 3 i a favor dels punts 4 i 5. 
Lamenta que la Generalitat no s’hagi compromès a fer res més ni a adoptar les 
mesures proposades pel Síndic de Greuges, que són de la seva competència.  
 
La Sra. Obis  lamenta algunes de les consideracions fetes per la Sra. Horcajada i creu 
que no ha considerat l’argumentari de la moció. Tots reconeixem la insuficiència del 
Decret de la Generalitat i que cal anar més enllà. La baixa incidència de la mesura 
proposada es devia al fet que paralitzar els talls de subministrament no disminuïa el 
deute de les famílies per aquest concepte. Explica que un dels motius pels quals 
l’Estat ha impugnat el Decret de la Generalitat és perquè estan en contra d’ajornar el 
pagament dels rebuts energètics i en contra que les companyies energètiques fixin 
preus socials. El Govern de l’Estat exigeix saber qui finançarà l’ajornament (ENDESA 
va obtenir el primer semestre d’aquest any 579 milions  d’euros i Gas Natural fins a 
676 milions d’euros.). L’any 2012 els beneficiaris del bo social eren 2.700.000 
persones; ara els beneficiaris només són 2 milions. Es pregunta qui està aplicant les 
restriccions. L’Estat pot aplicar tipus d’IVA reduïts o exonerar d’IVA alguns clients 
vulnerables. Hem de treballar totes les administracions per millorar l’eficiència 
energètica dels habitatges. A França està prohibit tallar el subministrament de llum per 
impagament. Només el 3% de les famílies es beneficia de les rebaixes actuals. 
Lamenta l’actitud del PP en tant que impugna el Decret de la Generalitat per motius 
competencials. Cal fer passos en l’àmbit del consum i dels serveis socials des de 
Catalunya. La normativa de la Generalitat cal millorar-la. 
 
La Sra. Mínguez  explica que la quantitat dels 2 milions de persones que s’han 
beneficiat del bo social cal relacionar-la i avaluar-la en funció del total de la població 
espanyola i del total de persones que estan en risc o en situació de pobresa 
energètica. Els partits no podem estar satisfets d’aquests percentatges. Hi ha molta 
gent que està en aquesta situació de risc; cal anar més enllà. El Decret de la 
Generalitat no era inútil; però, calia, i cal, fer molt més. No es pot qualificar una mesura 
d’inútil en tant que pugui beneficar una sola família; serà insuficient o ineficaç, mai 
inútil.  Darrere les mesures de l’Estat i de la Generalitat hi ha una voluntat positiva, cal 
promoure aquestes normes i aprofundir-les i millorar-les. Hem de reconèixer tots que 
podem fer moltes més coses i que ho hem d’intentar per ajudar les persones que estan 
en situació de vulnerabilitat.  
 
La Sra. Horcajada  diu que està d’acord en el fet que les mesures que beneficiïn les 
persones necessitades sempre són benvingudes. Les dades a les quals s’ha fet 
esment sobre el bo social cal valorar-les en relació amb les persones afectades. Creu 
que CiU només pretén que es reconegui les bondats de les mesures de la Generalitat i 
no valoren el que fa el Govern de l’Estat. Creu que això no és correcte. Sobre les 
qüestions competencials recorda que la Generalitat també ha impugnat força normes 
de l’Estat per raons competencials. Reconeix que la normativa de la Generalitat sobre 
aquesta matèria pot qualificar-se d’ineficaç (no tant que sigui inútil). Retreu a la Sra. 
Obis que en la moció no es demana a la Generalitat que faci res dins de les seves 
competències i demana a l’Estat que millori el bo social (cosa a la qual el PP 
s’afegeix). Lamenta que CiU no hagi tingut la valentia d’incloure als acords cap petició 
al Govern de la Generalitat.  
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La Sra. Obis  agraeix que el PSC hagi assumit conjuntament la moció. Diu a la Sra. 
Horcajada que en cap cas es planteja que la culpa d’aquesta situació sigui de l’Estat; 
cal negociar i adoptar mesures conjuntes. El Grup del PP no ha proposat cap esmena 
a la moció, quan el grup de CiU no ha tancat cap porta a la negociació cosa que es 
demostra amb l’acord al que han arribat amb el PSC.  
 
El resultat de la votació està transcrit en la part dispositiva de l’acta.  
 
 
Punt núm. 30. Moció del Grup Municipal de CiU relat iva als pressupostos 
participatius per barris 
 
El Sr. Postius  presenta la moció i diu que planteja una millora en la gestió municipal, 
amb la introducció de mecanismes que permetin a la ciutadania decidir i incidir en la 
destinació de les inversions municipals. Proposa la implementació d’un mecanisme de 
participació directa per poder decidir quines han de ser les prioritats d’inversió als 
barris. Explica que hi ha diversos exemples de ciutats que apliquen els pressupostos 
participatius i esmenta expressament el cas de Girona. Aquesta mesura suposaria que 
una part dels crèdits disponibles per a  inversions als barris fos sotmesa a propostes 
dels veïns i veïnes, que serien avaluades pels tècnics municipals i que, finalment, 
serien sotmeses a una decisió definitiva per part del veïnat. Aquesta mesura permet 
tornar la presa de decisions als ciutadans i apropar a la ciutadania la gestió política i 
administrativa de la ciutat. Hem de fer un esforç d’obertura i transparència i, al mateix 
temps, apropar la gestió dels recursos comuns a tots els ciutadans. Això també 
fomentaria la millora en el rendiment de comptes de les institucions. Creu que és una 
proposta per introduir el debat entre la ciutadania i anar una mica més enllà en la 
participació ciutadana.  
 
El Sr. Gómez  diu que el seu grup votarà en contra de la moció perquè la considera 
poc ambiciosa. Aquesta proposta prové del procés de pressupostos participatius que 
va néixer a la ciutat de Porto Alegre, en la dècada dels anys 80 del segle passat. 
Explica que el centenar d’ajuntaments que a l’Estat espanyol fan aquest procés 
participatiu apliquen models diferents els uns dels altres. Creu que aquest model està 
superat per l’Ajuntament de Lleida. Considera que és qüestionable que una part de la 
decisió final pressupostària correspongui directament als veïns i/o a les entitats dels 
barris; la potestat definitiva de decisió en una democràcia està reservada als càrrecs 
electes. També creu que la Paeria té una estructura administrativa molt important 
adreçada a facilitar la participació ciutadana i es fa innecessari crear un nou òrgan a tal 
efecte. L’Ajuntament debat el pressupost íntegre amb els veïns mitjançant els diferents 
òrgans de participació que té constituïts. Els pressupostos es presenten íntegrament a 
les entitats veïnals i a la resta d’entitats de la ciutat i, un representant de la FAV té dret 
a parlar en el Ple municipal que els debat. La Paeria està implementant també 
diverses alternatives participatives. Periòdicament es fan reunions amb el conjunt 
d’entitats de la ciutat per qüestions sectorials o territorials (ho explica amb detall). En 
aquestes reunions no es tracta només d’inversions, sinó també de la destinació de la 
despesa corrent. Creu que l’Ajuntament de Lleida té superats els plantejaments que 
inclou la moció.  
 
La Sra. Batalla  explica que el dret dels ciutadans a participar en la vida política de la 
ciutat està àmpliament recollit en el Reglament de participació ciutadana i en la Carta 
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de la Ciutadania de Lleida. Entre els drets recollits en aquests documents hi ha el de 
participació en la vida democràtica de la ciutat. Tothom té dret a expressar la seva 
opinió sobre les qüestions que afecten la ciutat; també destaca el dret a ser consultat 
en la presa de decisions que afecten a cada ciutadà. En aquest sentit valoren 
positivament la proposta presentada pel grup de CiU. Malgrat això, creu que cal 
valorar que aquestes iniciatives han estat abandonades per alguns dels municipis que 
les va començar a aplicar fa uns anys. Explica alguns casos de pressupostos 
participatius que s’han deixat de gestionar d’aquesta manera per manca de 
participació o de consens.  Molts ciutadans consideraven que els procediments 
aplicats eren massa complexos i lents, amb excessives dificultats per  aconseguir els 
seus objectius. Això va provocar crítiques d’amplis sectors de la ciutadania. Per 
aquests motius, si es vol crear el procés per fer uns pressupostos participatius, cal fer 
un protocol que defineixi amb claredat els objectius, les àrees geogràfiques de 
participació, els àmbits d’actuació, funcions, composició, comissions tècniques, 
participants, pressupost i calendari. No creu que aquest protocol sigui aplicable als 
pressupostos que debatrem el mes proper. Cal deixar ben definides les línies 
d’actuació d’aquests processos. Per aquests motius el seu grup s’abstindrà de votar.  
 
El Sr. Postius  creu que si l’equip de govern considerava aquesta proposta poc 
ambiciosa podia haver proposat alguna esmena o una proposta alternativa. No es pot 
caure en el posicionament de creure que ja es fa tot prou bé. La ciutadania reclama 
canvis i establir nous mecanismes de participació. La moció estava plantejada amb 
esperit de millorar el que ara es fa, no en el de dir que no s’està fent res. Podem 
debatre les maneres i els mecanismes, perquè els veïns de cada barri tinguin 
mecanismes de decisió sobre una part de les inversions de la ciutat. Aquestes 
decisions comportaran també una coresponsabilitat i serviran perquè es prengui 
consciència de la importància de les inversions i del seu cost. Agraeix l’abstenció del 
grup del PP. Invita a la Regidoria de Participació Ciutadana a que estudiï fórmules que 
ens puguin fer avançar en aquest sentit. 
 
La Sra. Batalla explica que l’abstenció del seu grup valora positivament la idea 
proposada, però ve condicionada perquè creu que en aquests pressupostos no pot ser 
aplicada. Si es presenta una nova moció concreta, tornaran a avaluar si el seu 
posicionament és favorable o no.  
 
El Sr. Gómez  reitera que la proposta planteja mesures per incrementar la participació 
ciutadana en les qüestions municipals. Aquest procés està inclòs de manera 
permanent en la política del Govern municipal que constantment està explorant noves 
vies de participació i d’implicació de la ciutadania en els debats. Els resultats sempre 
són millorables i per això es continua treballant. Coincideix amb la Sra. Batalla en el fet 
que aquesta proposta no és viable quan manquen 15 dies per debatre el pressupost. 
L’únic sentit que té que es faci ara una proposta com aquesta, és el de fer campanya 
electoral. L’aplicació d’aquestes tècniques de participació requereixen un temps mínim 
avaluat entre 3 i 6 mesos.  
 
Es rebutja la moció amb 6 vots a favor del Grup Municipal de CiU, 14 vots en contra 
del Grup Municipal del PSC i 6 abstencions del Grup Municipal del PP:  
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Punt núm. 31. Moció del Grup Municipal de CiU de re buig a la querella de la 
Fiscalia contra el president de la Generalitat i du es conselleres del Govern, de 
felicitació a la ciutat de Lleida pel procés partic ipatiu del 9N i d’autoinculpació en 
les conseqüències jurídiques 
 
La Sra. Torrent  diu que també està cansada  que calgui presentar, de nou, mocions 
sobre aquesta qüestió. Estan passant coses molt greus. El darrer fet és una querella 
que cal entendre que va en contra de la llibertat d’expressió d’un poble. Considera que 
l’obcecació del Govern del PP,  en no voler escoltar el poble de Catalunya, ens està 
portant al desastre. S’està trencant la legitimitat, la credibilitat i l’autoritat dels poders 
espanyols. Creu que pel PP la pàtria és més important que la democràcia. Aquesta 
querella demostra que la separació de poders a Espanya és pura ficció; una querella 
anunciada per la Sra. Camacho abans que la Fiscalia General la presentés. La primera 
víctima d’aquesta història va ser el Sr. Martín Rodríguez Sol, fiscal superior de 
Catalunya, que va ser obligat a renunciar per dir que era legítim que Catalunya aspirés 
a consultar els ciutadans sobre el seu futur polític.  El Govern no comptava amb la 
rebel·lió dels fiscals de Catalunya, un factor que ningú va preveure i que tindrà 
conseqüències greus ( i que afebleix l’argument d’interpretar la Constitució com a una 
escriptura intocable  i amb una sola possibilitat d’interpretació). S’ha imposat la 
jerarquia i el Fiscal General de l’Estat ha interposat la querella. Critica el 
posicionament del PSOE que proposa reformes constitucionals, i creu que ha actuat 
com a seguidor de l’immobilisme. Creu que el PSC està extraviat dins un canvi històric 
que en ocasions ha menystingut i ridiculitzat. Considera que el 9N ha estat un èxit i  
per això volen felicitar els voluntaris i els participants. L’impacte d’aquest èxit en els 
poders centrals no els ha fet canviar i encara continuen insistint en l’error de no voler 
comprendre les causes reals del procés sobiranista. L’Estat espanyol viu una crisi 
d’autoritat i de legitimitat com mai s’havia vist: un govern de la UE porta als tribunals a 
un president autonòmic per haver fet possible que la ciutadania expressi la seva 
opinió. Critica que l’única manera que ha tingut el President del Govern de l’Estat 
d’expressar la seva opinió hagi estat mitjançant una querella. Diu que les urnes del 9N 
no van ser posades pel president o els consellers, sinó que van ser els ciutadans qui 
les van posar perquè més de 2 milions de catalans es poguessin expressar. La 
querella adquireix proporcions de querella col·lectiva, per això es volen autoinculpar 
mitjançant aquesta moció. Són còmplices d’haver fet servir les urnes i per això volen 
assumir (de forma solemne i col·lectiva) totes les conseqüències polítiques i jurídiques 
que se’n derivin, com a responsables del procés participatiu del 9N. Conviden a la 
resta de regidors a fer el mateix. El proper dilluns presentaran al jutjat la autoinculpació 
per aquests fets. Explica que l’emoció col·lectiva del 9N i l’alegria del civisme que es 
va demostrar aquell dia serà recordada sempre.  
 
El Sr. Vilella  diu que es limitarà a fer una valoració del que, pel seu grup, ha estat el 
9N. Ho qualifica de “bacanal independentista” amb unes conseqüències imprevisibles. 
El procés ha deixat clar quin és el nombre d’independentistes que hi ha a Catalunya: 
1.600.000. Aquesta dada ha estat obtinguda d’un procés participatiu sense cens, on 
podien votar els majors de 16 anys i els immigrants residents a Catalunya. També ha 
quedat clar que només un terç dels inscrits van participar en aquest procés i que, 
sense fer campanya, 400.000 persones van votar en contra de la independència. 
També s’ha demostrat que Catalunya està en mans de persones amb actituds 
“messiàniques” i que la querella ha estat conseqüència de la “xuleria” del president.  
Esmenta la frase del canceller Bismark en què deia que Espanya és una nació tan 
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forta que fa segles que mira d’autodestruir-se i no ho aconsegueix i si acabessin 
aquests intents d’autodestrucció seria la més important del món. Diu a CiU que no ho 
aconseguiran i desitja que aquest desafiament permanent del Sr. Mas no acabi en 
tragèdia. Votaran en contra de la moció. 
 
La Sra. Camps  diu que pensava que el grup del PP no intervindria en aquest debat, 
com ho va fer en les darreres mocions sobre aquest tema. Lamenta el to emprat, que 
creu ha estat carregat d’expressions superlatives i molt dures. Explica que la moció 
presentada per CiU ha tingut diverses versions. Coincideixen amb CiU que la querella 
presentada ha estat un greu error; aquesta qüestió és clarament política i necessita 
una resposta política, no judicial. Creu que el Govern del PP s’ha entestat a fer 
d’aquest problema una qüestió jurídica i no vol seure a parlar-ne. Qualifica la querella 
d’insòlita, i el seu grup la rebutja. Per això donaran suport a tots els punts de la moció 
que fan referencia al rebuig de la querella, a la petició de dimissió de la delegada del 
Govern, l’expressió del suport al president de la Generalitat i als dos membres del 
Govern i en  felicitar els lleidatans i lleidatanes que van participar en el 9N (tot i que es 
pugui discrepar quant a l’objectiu de la votació).  Cal reconèixer que el 9N va ser un 
exercici cívic,  democràtic i exemplar. No assumeixen la responsabilitat de 
l’autoinculpació tal  com preveu la moció en el punt segon. El grup donarà llibertat de 
vot als regidors socialistes pel que a l’esmentat punt segon. 
 
La Sra. Torrent  agraeix al grup del PSC el vot a favor a la major part dels punts de la 
moció; li hauria agradat que se sumessin al gest que preveu el punt segon. Pregunta al 
PP si consideren que el 9N va ser un èxit o un fracàs. No veu quin sentit té plantejar 
una querella per aquells que consideren que el 9N va ser un fracàs. Els demana que 
facin política; creu que el Sr. Rajoy no fa política i vol fer de jutge. Sobre la valoració 
que ha fet el Sr. Vilella en relació amb els percentatges de participació en el 9N diu 
que podem comparar-les amb les participacions en les eleccions generals de l’any 
2011 i en que el PP va obtenir un 23,11% dels vots sobre el total de la població 
espanyola; aquest 23,11% és inferior al 24,78% de vots que sobre el total de la 
població catalana va obtenir el Si/Si el passat 9N. El PP interpreta que tots aquells que 
no van votar Si/Si el passat 9N són catalans que voten al seu partit. Cal ser rigorosos i 
crítics en les interpretacions. Considera que el 9N va ser un gran èxit. Respon a la cita 
que ha fet el Sr. Vilella esmentant l’article de l’escriptor Émile Zola titulat “J’accuse”, 
denunciant una injustícia del Govern i en el qual s’autoinculpava en defensa dels 
valors democràtics i de la justícia. Diu que el seu grup presentarà totes les mocions 
que calguin en defensa del dret a decidir, en reivindicació dels drets i de la 
democràcia.  
 
El Sr. Vilella  diu que és molt fàcil autoinculpar-se quan saben que aquest fet no tindrà 
cap conseqüència. No sap si farien el mateix si aquesta autoinculpació tingués alguna 
conseqüència i els pogués inhabilitar per exercir un càrrec públic. Creu que aquesta 
actitud és un “brindis al sol” i un gest “de cara a la galeria”. 
 
La Sra. Camps  creu que la mala entesa entre els dos governs (Estat i Generalitat) ens 
ha portat a la situació en la qual ens trobem ara. Ens estem acostumant a frases 
grandiloqüents i cal que retornem a la política i que els dos governs s’asseguin a 
negociar. Reitera el suport a la major part dels punts de la moció i també insisteix en 
que no poden assumir la autoinculpació. Entre Bismark i Émile Zola escull al darrer, en 
especial en el seu discurs contra l’antisemitisme.  
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La Sra. Torrent  diu que la autoinculpació és un gest important per al seu grup; és 
lamentable que sigui necessari fer-ho per respondre d’anar a votar i que la gent pugui 
expressar la seva opinió. Explica que la petició de dimissió de la  delegada del Govern 
a Catalunya ve motivada perquè va amenaçar ajuntaments, funcionaris i directors 
d’instituts; creu que és una actitud repressiva i retrògrada del Govern espanyol. La 
autoinculpació és també un lament contra aquestes amenaces.  
 
El resultat de les votacions està transcrit en la part dispositiva de l’acta.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Número 1. La Sra. Obis  explica que a finals de juny o començament de juliol es va fer 
la darrera reunió anual de la fundació Paisatge Urbà. Amb la documentació que es va 
lliurar, el grup de CiU va remetre un correu electrònic al gerent de la Fundació – el Sr. 
Jesús Costa-  en el qual es feien un seguit de preguntes relatives a la Memòria, els 
pressupostos de 2014 i el futur concurs públic de tanques publicitàries. La seva 
resposta va ser que faria arribar el correu a l’alcalde, com a president de la Fundació, i 
contestaria seguint les seves instruccions. No sap si l’alcalde ha donat alguna 
instrucció atès que no han rebut cap resposta. En data 18 de juliol d’enguany el grup 
de CiU va presentar aquesta demanda d’informació adreçada directament al Sr. 
alcalde. El concurs públic de tanques publicitàries ja s’ha licitat i està pendent 
d’adjudicació. Encara no tenen resposta a les preguntes fetes sobre aquest tema, 
relatiu a la Memòria de l’any 2013 i sobre el pressupost d’enguany. Demana resposta 
a les preguntes abans esmentades. 
El Sr. alcalde diu que ara no disposa de les dades i que respondrà les preguntes. 
Explica que el concurs de les tanques està en fase d’adjudicació. Sobre la fundació 
explica que la inscripció estava pendent d’un tràmit que s’ha fet aquesta setmana i que 
consistia en la formalització davant de notari de la cessió d’una de les pintures 
aportades com a fons fundacional. La formalització s’ha fet aquesta setmana i ara no 
hi ha d’haver cap altra dificultat. Facilitarà la informació demanada sobre la memòria i 
el pressupost. 
La Sra. Obis diu que no tenien cap pregunta feta sobre la inscripció de la fundació del 
Paisatge Urbà.  
El Sr. alcalde diu que donarà instruccions al Sr. Costa que contesti les altres 
preguntes.  
 
Número 2. El Sr. Cerdà  explica que en el pacte pressupostari es van acordar unes 
petites quantitats destinades a entitats esportives que es van aprovar la setmana 
passada. Demana que es faci un esforç per pagar aquestes petites quantitats al més 
aviat possible. 
La Sra. Mínguez diu que el Sr. Cerdà demana celeritat sobre una qüestió sobre la qual 
la Regidoria ha tingut les dades tot just aquesta setmana, tot i reclamar-les al mateix 
Sr. Cerdà. Hi posaran celeritat, però no creu que la pugui exigir qui no ha estat prou 
diligent. 
El Sr. Cerdà diu que són les entitats les que demanen la celeritat, perquè es troben en 
una situació econòmica que ho requereix.  
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Número 3. El Sr. Vilella  explica que ahir es va publicar una notícia sobre el problema 
que tenia el consorci de Promoció Econòmica en tant que no podia pagar les nòmines i 
necessitava 125.000 euros per  poder fer-ho. Pregunta quin és el motiu pel qual no es 
poden pagar les nòmines al treballadors del consorci; a quants treballadors afecta i 
quines perspectives de futur hi ha per aquests treballadors.  
El Sr. Peris informa que tot i que el titular podia donar lloc a una certa alarma, la 
notícia reflectia la situació real. No es tracta d’un problema pressupostari, sinó d’una 
necessitat temporal de tresoreria, motivada per la manca de cobrament d’unes 
subvencions atorgades per la Generalitat. Com es tracta d’un consorci va ser 
necessari fer un Decret d’Alcaldia per resoldre el problema. El personal del consorci 
(que està en fase de dissolució) passarà a formar part de la plantilla de la Paeria amb 
els drets que tenien fins ara i a partir del dia 1 de gener del proper any.  El personal 
actual del consorci són 8 persones. 
 
Número 4.  El Sr. Vilella  en relació amb la paret exterior del Gol Sud del Camp 
d’Esports (que dóna a l’avinguda Doctor Fleming) i que fa molt temps que està 
apuntalada, pregunta quin és el motiu pel qual no s’ha solucionat el problema tot i 
haver transcorregut força temps. També vol saber si hi ha alguna previsió per donar 
una solució definitiva i si aquesta situació suposa algun perill per a la integritat física 
dels vianants o dels afeccionats que van a veure els partits. 
La Sra. Camps diu que no hi ha cap perill, atès que la primera intervenció que es va fer 
en aquella zona va ser per  garantir la seguretat de les persones. Del projecte inicial 
van sorgir diversos problemes estructurals que van provocar que s’exhaurís el 
pressupost. De la liquidació d’altres obres de les partides d’inversions s’ha pogut 
aconseguir una partida addicional i s’ha encarregat la finalització de l’actuació que 
suposarà un cost d’uns 20.000 euros. Des del primer dia es van adoptar totes les 
mesures que garantien la seguretat dels vianants i l’estabilitat de l’edifici. Espera que 
al voltants de Nadal les obres estiguin totalment acabades.  
El Sr. Vilella agraeix les explicacions i la informació sobre la data prevista de 
finalització de les obres.  
 
 
Número 5. El Sr. alcalde  llegeix la resposta que dóna a unes peticions d’informació 
fetes per la CUP i l’entitat Ocell Negre.  
Amb data 3 de novembre de 2014 entra a l’Ajuntament la sol·licitud de la Candidatura 
d’Unitat Popular signada pel Sr. Pau Juvillà demanant que la Paeria doni resposta 
pública a 9 qüestions i, amb data 12 de novembre de 2014, entra també a l’Ajuntament 
la sol·licitud de l’organització l’Ocell Negre, signada també pel Sr. Pau Juvillà, 
demanant intervenir al Ple Municipal per formular aquelles mateixes preguntes. 
Consultats els Serveis Jurídics de la Paeria no procedia, en dret, atendre la petició 
d’intervenció en el Ple, però és la meva voluntat donar resposta a les qüestions i 
demanar que consti en l’Acta de la sessió, per tal de poder ser consultat per tots els 
ciutadans interessats, avui i sempre. 
(P) 1.- Quina ha estat la tasca com a Conseller i m embre de la Comissió de 
Control de Caixa Banc del Paer en Cap? 
(R) 1.- La missió de la Comissió de Control és controlar els informes que emeten els 
Òrgans de Govern de “la Caixa” que estatuàriament passen a aquesta Comissió. Mai 
he estat membre de la Comissió de Control de Caixa Banc. Sí de la Comissió de 
Control de “la Caixa” i de l’Assemblea General. D’acord amb la informació de “la 
Caixa”: “El Sr. Àngel Ros era membre de l’Assemblea de “la Caixa” pel sector de les 
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Corporacions Locals i va ésser designat per l’Ajuntament de Lleida (...) Com el senyor 
Ros va ésser designat membre de l’Assemblea General de “la Caixa” per l’Ajuntament 
de Lleida, amb ple coneixement, òbviament, del seu càrrec d’Alcalde, implícitament 
estava autoritzant la seva compatibilitat”.  
 
(P) 2.- Com justifica la percepció d’uns ingressos tan alts per assistir a aquestes 
reunions?  
(R) 2.- Els ingressos percebuts han estat totalment declarats a les declaracions de la 
Renda, eren els fixats per “la Caixa”, aprovats per la Generalitat i el Banc d’Espanya. 
Els ingressos percebuts al llarg de 9 anys entre els anys 2004 i 2012 en termes nets 
són de 121.772,18 €, que si prorrategem en mesos correspon a 1.127,52 €/mes, tal 
com es deriva de la informació pública de l’entitat. Aquests ingressos figuren 
degudament declarats en la meva Declaració de Renda de cada any entre 2004 i 
2012, i l’activitat queda declarada i inscrita en el moment corresponent en el Registre 
de l’Ajuntament. 
 
(P) 3.- Quines mesures ha plantejat, en la seva qua litat de Conseller de Caixa 
Banc per aturar el desnonament de famílies lleidata nes amb hipoteques 
contractades a aquesta entitat bancaria? Quins caso s de desnonaments de 
Lleida ciutat ha aconseguit aturar o renegociar? 
(R) 3.- Jo no vaig ser mai membre del Consell d’Administració de “la Caixa” ni de 
Caixa Banc. Pel que fa a desnonaments el tema no competia a la Comissió de Control, 
però com a Alcalde he fet sempre: requeriments a Bancs i Caixes, convenis amb 
Col·legi d’Advocats i entitats bancàries, la creació de l’Oficina d’Habitatge per ajudar a 
les famílies i minimitzar els desnonaments i els seus efectes, i aplicar mesures fiscals 
de subvenció de les plusvàlues en els casos de desnonaments. Així mateix, he 
participat en les taules d’emergència d’habitatges.  
 
(P) 4.- A quantes reunions hi ha assistit de 2005 a  2012, en quines dates i amb 
quin ordre del dia? 
(R) 4.- El nombre de reunions a les quals he assistit són 88. Els ordres del dia s’han de 
demanar a “la Caixa”.  
 
(P) 5.- Amb quin mitjà de transport s’hi va desplaç ar i amb quin cost, indicant si 
es va fer amb cotxe oficial de la Paeria? 
(R) 5.- Si tinc gestions municipals a fer utilitzo el cotxe oficial, si no, em desplaço amb 
mitjans propis. 
 
(P) 6.- Les primes d’assegurança han generat rendib ilitat? Es van declarar les 
primes d’assegurança a Hisenda? Quina mena d’assegu rances són i de quin 
capital?  
(R) 6.- Cap rendibilitat d’assegurances de malaltia i d’accidents. La meva Declaració 
d’Hisenda recull les dades que es reben directament de “la Caixa” i la Declaració 
d’Hisenda des que sóc Alcalde la confecciona la Delegació d’Hisenda de Lleida que 
signo allí directament sense esmenes.  
 
(P) 7.- Es va autoritzar pel Ple la compatibilitat d’aquest càrrec amb la de Paer en 
Cap?  
(R) 7.- Estava autoritzada com he dit en el punt 1 i estava declarada en el Registre 
oficial d’activitats de la Paeria, obligatori per als membres de la Corporació.  
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(P) 8.- Es va abstenir el Paer en Cap en aquells ac ords de Ple en què i pogués 
haver un conflicte d’interessos amb “la Caixa”? 
(R) 8.- Mai hi ha hagut conflicte d’interessos amb “la Caixa”. 
 
(P) 9.- Com s’entén que a partir del 2010 canviï la  legislació respecte de les 
dietes de Caixes i passi a ser retribució, i no obs tant, els cobraments siguin 
similars? 
(R) 9.- Correspon a “la Caixa” i als òrgans de la Generalitat l’autorització de les 
retribucions i les formes de les mateixes.  “Ha de quedar molt clar que “la Caixa” és i 
segueix essent una entitat de caràcter privat, no públic, i que, per tant, la retribució 
percebuda per un membre del Consell o de la seva Comissió de Controno és en cap 
cas una retribució del sector públic i també ha de quedar clar que es tracta d’una 
retribució per assistència a les sessions i no una retribució de caràcter periòdic”.  
 
També afegeix una resposta número 10, addicional . (R) 10.- Encara que ni la CUP 
ni l’Ocell Negre no m’ho preguntin, vull informar que durant els nou anys que he estat 
en l’Assemblea i en la Comissió de Control de “la Caixa”, la Fundació “la Caixa” ha 
aportat a la ciutat de Lleida en forma d’ingressos econòmics dedicats a acció social, 
cultura i habitatge, un import líquid de 2.428.722€. Aquesta quantitat aportada en 
diners és un terç del total de les aportacions que, per tant, en forma de projectes ha 
estat de 4.850.000€, totalitzant, per tant, l’aportació a la ciutat de Lleida de l’Obra 
Social de “la Caixa”, en el període en que he estat en la Comissió de Control un total 
de 7,27 milions d’euros. 
Finalment, vol manifestar que per a ell ha estat un orgull i un motiu de satisfacció ser el 
Secretari de la Comissió de Control i per tant participar directament en el control d’una 
entitat financera que mai ha necessitat intervencions ni rescats, en uns anys 
especialment complexos pel sector bancari. Una entitat que ha preservat en tots 
aquests anys la contribució a la societat mitjançant la Fundació “la Caixa” i la seva 
Obra Social. Ha contribuït també des dels òrgans de control a vetllar per al compliment 
normatiu i per la contribució a la societat de Lleida mitjançant la seva Obra Social, de 
la qual els hi ha detallat una mostra quantificada corresponent a la dedicació a la  
nostra ciutat. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
El secretari,  

Vist i plau, 
 L’alcalde, 

 
 


