
EL GRUP MUNICIPAL DEL COMÚ DE LLEIDA A L´AJUNTAMENT DE LLEIDA, i en el seu nom el seu

President D. Carlos González Sánchez, d'acord amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i

Normes de Funcionament del Ple, formularà en el proper Ple d'aquest Ajuntament,  les següents: 

PREGUNTES DE DECRETS

8301. Vist que durant 2015 hi ha nombrosos decrets que fan referència a les mercantils

CaixaBank, Sevihabitat o Buildingcenter SAU. Vist que Buildingcenter SAU fa cas omís de

diferents decrets. Vist que continua l'emergència habitacional a la ciutat. Preguntem:

1. Quin és el número de pisos que han lliurat a l’Ajuntament de Lleida les mercantiles 
CaixaBank, Servihabitat o Buildincenter SAU?

2. Quantes vegades ha hagut d’exercitar l’execució subsidiària l’Ajuntament de Lleida en algun
habitatge o solar propietat de les citades mercantils durant 2015? 

3. Per què l’ajuntament continua signant convenis de patrocini cultural amb CaixaBank si 
aquesta mercantil segueix sense donar compliment a decrets de la Paeria?

4. 7924 i 7925. Després que el Comú hagi demanat una modificació de les taxes perquè les 
distribuïdores paguin més per l'ús de sol públic constatem en aquests decrets que la Paeria 
deixa de cobrar, com a mínim des de 2011, la taxa d’aprofitament especial del sòl, subsòl o 
vol de terrenys d’usos públics. Veiem amb alegria que l'ajuntament hagi ordenat una 
inspecció tributària de l'actual taxa a moltes companyies que fa anys que no paguen, si és 
que han pagat alguna vegada. En aquest sentit, sobre l'impagament de la taxa 
d’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de terrenys d’usos públics des del 2011 per 
part de les companyies distribuïdores, des del Comú creiem necessari aclarir quin és el 
número d’expedients oberts i l’import liquidat en referència a les propostes de la Inspecció 
de Tributs?

5. Decret 7774. Quina quantitat ha pagat, o està previst que pagui, la mercantil MERCADONA 
SA per 52,10 metres lineals de reserva d’estacionament davant del supermercat d'aquesta 
cadena situat prop de la rotonda de l'Arnau de Vilanova?

6. 7701 i 7702. Vista la pròrroga de 19 de març de 2014 fins el 30 d’agost de 2016, vistes les 
actualitzacions de preus de novembre 2014 i l'aprovació del 12 novembre 2015, s’ha previst
la nova licitació d’aquesta subcontractació amb temps suficient per fer una licitació oberta 
de les Escoles Bressol VILET i Germans Grimm? Està prevista la municipalització d'aquest 
servei?



7. 7703 i 7704. Vista la proposta de la pròrroga del 31 d’octubre 2015 al 30 d’octubre de 
2016, de la gestió dels centres Pas a Pas, Companyia i Remolins, preguntem: Hi ha sigut un
altre error el fet de no renovar aquests contractes entre l’u i el 30 d’octubre? Convé 
recordar que durant aquests dies, també hi ha hagut servei

8. Decret 7777. Quantes persones es beneficien o està previst que ho facin del "Programa 
terapeuta ocupacional 2015" adjudicat a l'empresa Gestió de Serveis Sanitaris?

9. Decrets 7780 i 7812. Atès l’informe de l'11 de març i l’informe de 17 d’abril de 2015 en què
el cap de servei de programes socials proposa donar de baixa i d’alta respectivament 
contracte de neteja i manteniment en referència als serveis assistencials oferts a l’oficina 
Maranyosa, preguntem: Per quin motiu hi ha aquest retard en donar de baixa a data d’u de
gener, mitjançant decret de 13 de novembre, el contracte de manteniment de l’edifici 
Maranyosa?

10. Quin és el motiu del retard en donar d’alta -amb efecte a u d’abril- els serveis de neteja, 
però no de manteniment, de l’oficina atenció social-inclusió en les instal·lacions del centre 
cívic d’Ereta?

11. 7792. Quina maquinària i/o utillatge s’ha adquirit?

12. 7801. Quines han sigut les despeses de la Regularització de la Telefonia Mòbil? Si l’informe 
tècnic fa referència a regularitzacions fins el 31 de Maig de 2015, perquè no es resol fins l'1
de juny de 2015?

13. 7897. Quins estudis o treballs tècnics s’han encarregat?

14. 7898. Quins treballs han realitzat les empreses i/o professionals? Ens podrien facilitar la 
relació de factures amb l’import i data de la factura?

15. 7916 i 7919. Quin es el CIF i adreça de l’Hotel AC DOS Lérida? Quin es el CIF del AC Hotel 
Lleida?

16. 8155. Vist que ja ha finalitzat la pròrroga a que fa referència el decret sobre el contracte de
Servei d’acollida de persones migrades, preguntem si a data d'avui ja s'ha licitat.

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

D. Carlos González Sánchez 

President del Grup Municipal del Comú de Lleida a l'Ajuntament de Lleida

Lleida, 21 de desembre de 2015.
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