
D.  Sergi  Talamonte Sánchez,   Portaveu  del  grup  municipal  del  Comú de Lleida, en tant  el

desenvolupament  de  la  labor  de  representant  polític  d'aquest  municipi,  en  base  a  la

DISPOSICIÓ  ADDICIONAL  TERCERA  DEL  CARTIPÀS  MUNICIPAL,  la  moció  PER  GARANTIR

L'ACCÉS DE LES REGIDORES I ELS REGIDORS A LA INFORMACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ DE LA

PAERIA I LES EMPRESES I ORGANISMES AUTÒNOMS QUE EN DEPENEN presentada pel Comú

de Lleida i  aprovada en el Ple d'aquest ajuntament el passat 29 d'abril  del  2016 i  vists els

FONAMENTS JURÍDICS següents:

I. Article 23.1 de la Constitució Espanyola.  “Els ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics, directament o per

mitjà de representants, lliurement triats en eleccions periòdiques per sufragi universal”.

II. Article 12 de la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon

govern. Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, en els termes previstos a l'article 105.b) de la Constitució

Espanyola, desenvolupats per aquesta Llei.

Així mateix, i a l'àmbit de les respectives competències, serà d'aplicació de la corresponent normativa autonòmica.

III. Article 164.1 del Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o alcaldessa o del president o presidenta, o de la

comissió de govern,  tots  els antecedents,  les dades o les informacions que són en poder dels  serveis de la  corporació i  són

necessaris per al desenvolupament de llur funció.

IV. Article 14 Reial decret 2.568/1.986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim

jurídic de les Entitats locals.

1.-“Tots els membres de les Corporacions Locals tenen dret a obtenir de l'Alcalde o President o de la Comissió de Govern quants

antecedents, dades o informacions obrin en poder dels serveis de la Corporació i resultin precisos per al desenvolupament de la

seva funció.

2.- La petició d'accés a les informacions s'entendrà concedida per silenci administratiu en cas que el President o la Comissió de

Govern no dictin resolució o acord denegatori en el terme de cinc dies, a comptar des de la data de sol·licitud.

3. En tot cas, la denegació d'accés a la documentació informativa haurà de fer-se a través de resolució o acord motivat.”

V. Article 77 de la LBRL per al millor compliment de les seves funcions, els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir

de l'alcalde o president, o de la Junta de Govern Local, tots els antecedents, dades i informacions que obrin en poder dels serveis

de la corporació i siguin necessaris per al desenvolupament del seu càrrec.

VI. Article 542 del Codi Penal. “Incorrerà en la pena d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps d'un a quatre

anys l'autoritat o el funcionari públic que impedeixi a una persona l'exercici d'altres drets cívics reconeguts per la Constitució i les

Lleis”.

VII. L'art. 2.b) de la LTC defineix informació pública com l'elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a

conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que que li subministren els altres subjectes obligats

d'acord amb el que estableix aquesta llei.

VIII. Resolució 4/2016 de la Comissió de Garanties d'Accés a d’Informació de la Generalitat de Catalunya.



Realitza a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ URBANÍSTICA, 

HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA, la següent 

PETICIÓ D’INFORMACIÓ

Vist l’ordre del dia complementari de la Junta de Govern Local del 29 de desembre del 2021 on 

consten els següents expedients aprovats, de la  Regidoria d’Urbanisme, a Planejament i 

Gestió:

PGU18-113 

Declarar la caducitat del procediment en virtut del qual es va aprovar inicialment el Text del 

Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Lleida i l’entitat mercantil SAT N 2447 LA SEO, per la 

cessió anticipada de 944,91 m2 de superfície de la finca ubicada a la Carretera N-II, núm. 19.

PGU18-115

Declarar la caducitat del procediment en virtut del qual es va aprovar inicialment el Text del 

Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Lleida i José Bertran Rosell, per la cessió anticipada de

328,74 m2 de la finca ubicada a la Partida Camí de Picos, núm. 38. 

PGU18-116

Declarar la caducitat del procediment en virtut del qual es va aprovar inicialment el Text del 

Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Lleida i l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, 

per la cessió anticipada de 1.207,02 m2 de superfície de la finca ubicada al Camí de Picos, núm.

40.

PGU18-117

Declarar la caducitat del procediment en virtut del qual es va aprovar inicialment el Text del 

Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Lleida i Maria Boneu Oró i Miquel Boneu Oró, per la 

cessió anticipada de 95,58 m2 de superfície de la finca ubicada a la Partida Camí de Picos, núm.

39.

PGU18-118

Declarar la caducitat del procediment en virtut del qual es va aprovar inicialment el Text del 

Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Lleida i l’Empresa Municipal d’Urbanisme, per la 

cessió anticipada de 1030,31 m2 de superfície de la finca ubicada a la Carretera N-II, núm. 25.

PGU18-121

Declarar la caducitat del procediment en virtut del qual es va aprovar inicialment el Text del 

Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Lleida i l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, 

per la cessió anticipada de 620,35 m2 de superfície de la finca ubicada a la Partida Fontanet, 

núm. 52.



PGU18-143

Resoldre el recurs de reposició interposat pel Grup Municipal del Comú de Lleida contra 

l’aprovació inicial del PEU d’infraestructures per la construcció de la prolongació del carrer 

Francesc Bordalba Montardit fins al carrer Almeria i contra l’acord de data 14/07/2021 de la 

Junta de Govern Local d’aprovació definitiva del Text refós de la Modificació del projecte de 

reparcel·lació del Pla parcial del sector SUR 42 Torre Salses.

PGU21-53

Aprovació inicial de la Modificació dels estatuts i bases de la Junta de compensació del sector 

SUR 42 del Pla parcial Torre Salses, promoguda per la Junta de compensació del sector SUR 42 

del Pla parcial Torre Salses.

DEMANEM:

Còpia completa dels expedients citats, amb els informes tècnics i jurídics associats i la resolució

de la Junta de Govern Local  del 29-12-2021.

Demanem la informació en format informàtic reutilitzable. 

Lleida 13/01/2022

D. Sergi Talamonte Sánchez,  

Regidor del Grup Municipal Comú de Lleida
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