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  ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 

 
Identificació de la reunió 

Número: 1/2017 
Caràcter: ORDINARI 
Data: 20 OCTUBRE 2017 
Hora: 11,15 H. 
Lloc: Hall de l’Escola Municipal d’Art Leandre 

Cristofol., C/ La Palma, 12. 
 
 
Assisteixen:   

 
• Grup Municipal PP, Sr. Pau Pintó Tornè 
• Grup Municipal  C’s, Sr. Jose M. Cordova en representació del Sr. Daniel 

Rubio Ruiz 
• Grup Municipal  ERC-Avancem, Sr. Josep M. Currià en representació del 

Sr. Josep M. Ribes Miras 
• Grup Municipal Comú de Lleida, Sra.Carmen Sambola Alvarado 
• Coordinadora de Jubilats, Sr. Josep Llurba i Sr. Francesc Caballero. 
• Llar  Municipal de Jubilats Democràcia, Sr. Ramón Aviles Ruiz. 
• Llar Municipal de Jubilats Bonaire, Sr. Francesc Costafreda en 

representació del Sr. Roman Egozche Girones. 
• Llar Municipal de Jubilats de l’Ereta, Sr. Jordi Mayora Montoy. 
• Llar Municipal de Jubilats de Magraners, Sra. Belen Reche 
• .Llar Municipal de Jubilats de Santa Cecília, Sra. M. Carmen Modol 

Tarruella i  Sr. Joan Vidal Mele 
• Llar Municipal de Jubilats de Santa Teresina, Sr. Juli Sanjuan. 
• Llar Municipal de Jubilats El Pilar, Sr. Joan Mesull. 
• Esplai Balàfia, Sr.  Francesc Caballero en representació del Sr., Josep 

Torres Ges 
• Associació de jubilats Blocs Joan Carles-la Mercè, Sr. Josep Albella 
• Llar Municipal de Jubilats de Sucs, Sr. Julian Gavin 
• Llar de Mariola: Sr. José Maestro en representació del Sr. Josep Terres i 

la Sra. Victoria Arroyo 
• Col.legi Oficial d’infermers i infermeres de Lleida, Sra. Lourdes Terès. 
• Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social de Catalunya, Sra. Dolors 

Morera. 
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• FAVLL – Federació d’Assoc.Veïns de Lleida, Sr. Francesc Caballero en 
representació del Sr Josep M Bergua Canelles. 

• FCVS: Sra  Nuria Farrè 

• Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació 
i els Esports .Cultura, Sra. Ani Carbajosa. 

• Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació 
i els Esports .Educació, Sr. Francesc Jové. 

• Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones, Sra.Luisa 
Conejos   

• Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones. Salut Pública , 
Sra. Emi Caballol en representació de la Sra. Mercè Tor. 

• Creu Roja Lleida, Sra. Núria Garriga 
• CCOO, Sr.  Francesc Bademunt 
• UGT Lleida, Sra. Rosa Solé Gallart 
• Servei Català de la salut, Sra. Marta Gabernet. 
• Instituto Nacional de la Seguridad Social, Sr,. Joan Domingo Cortada 
• Llar Municipal de Jubilats de Secà Sant Pere, Sra. Salomé Torruella  
• Col.legi Oficial de Psicologia, Sra. Teresa estany en representació del Sr  

Jaume L. Celma 
• Grau Sènior  de la UdL: Sra. Anna Soldevila. 

 
S’excusen: 

 
• Col·legi Oficial de Metges de la Província de Lleida, Sra. Ana Belen 

Vena. 
• Grup Municipal PSC, Sra. Dolors Arderiu. 
• Llar Municipal de Jubilats de Raïmat, Sr. Jose Pinteño Dominguez 
• Llar Municipal de Jubilats de Rufea, Sra. Assumpció Hospital Pujol  
• Vicerrectorat d’activitats culturals i projecció universitària UdL: Sr.Marius 

Bernadó i Sr. Joan Biscarri. 
• Grup Municipal Esquerra- Republicana de Catalunya-Avancem : Sr. 

Carles Gausachs. 
• Llar de Jubilats de Pardinyes: Sra. Lluïsa Alonso i Sr. Jacinto Pernia 
• Grup Municipal CiU, Sra. Joana Cervera 
• Llar Municipal de Jubilats de Bordeta, Sr. Joan Farrè i  sra. Amparo Del 

Arbol. 
• Esplai Sant Anastasi, Sr. Octavi Perenya  
• Llar Municipal de Jubilats de Pardinyes, Sra. Ramona Salla en 

representació del Sr. Jacinto Pernia 
• Fundació La Caixa, Sra. Lourdes Baulies. 



 

Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones. 
Àrea de Promoció de la Gent Gran i del Voluntariat . Rambla de Ferran, 13, 

planta baixa. 
Tf: 973 700 349. gentgran@paeria.es. 

3

• Departament de Treball, Afers Socials  i Família de la Generalitat: Sra,. 
Regina Cairol 

• Coordinadora de Jubilats, Sra,. Dolors Arderiu 
 

No assisteixen: 
 

• Grup Municipal Crida per Lleida-CUP, Sra. Natividad Gonzalez Èlez  
• Fundació Catalunya- La Pedrera, Sra. Alba Aixalà. 
• Càritas Diocesana de Lleida, Sra. Montserrat Bacardit i Sra.  Veronica 

Teixidó. 
• Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació 

i els Esports .Esports, Sr. Rafa Carpi 
• Col·legi de Periodistes, Sr. Rafa Gimena 
• Assoc. Familiars de malalts d’Alzheimer de Lleida, Sra. Elvira Asensio. 
• Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Sr. 

Esteve Ollé 

 

 

Ordre del dia:  

1. Benvinguda del President del Consell 
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, que s’adjunta 
3. Constitució de la Comissió Permanent, segons el que estableix l’article  15 

dels estatuts del Consell Municipal. 
4. Informe sobre l’estat i l’evolució del procés participatiu de Ciutats Amigues. 

Propostes presents i de futur.  
5. Torn obert de paraules. 
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Desenvolupament de la reunió 

 
 

1. Benvinguda del President. 
 

El Sr. Alcalde saluda als assistents i excusa la Regidor Sr. Xavier Rodamilans i 
a la Sra. Dolors Arderiu, presidenta de la Coordinadora. 
Explica la exposició de cartells de Tardes de Ball amb motiu del 25é aniversari 
de l’activitat  i que s’ha inaugurat en aquest mateix espai abans de la reunió del 
Consell. 
Explica també la llarga col·laboració de l’Escola i l’Ajuntament pel que fa a la 
cartellera  municipal.  
 
A continuació dóna unes dades generals de gent gran: dades de població de la 
ciutat i dades de gent gran, existència de 14 llars municipals i 3 esplais amb 
més de 8.000 socis. 
Destaca la important participació del col·lectiu en les diferents actes i activitats 
que s’organitzen a la ciutat. 
 
Comenta també la importància i la utilitat  de recursos com el teleassistència i 
el Servei d’ajut a Domicili. 
 
 
 
 
 

2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
La secretaria del Consell explica que, tal com es va acordar en la darrera 
sessió, s’ha convidat a formar part del Consell  al Col·legi d’Educadores i 
Educades Socials, al Grau Sènior de la UdL i a l’Ateneu Popular de Ponent. 
Les dues primeres ja han acceptat i ja participen en el Consell  i l’Ateneu 
encara no s’ha pronunciat. 
Comenta que com que tothom ha rebut l’esborrany de l’acta de la darrera 
sessió ,si no hi ha esmenes, es dóna per aprovada. 
 
 
      3. Constitució de la Comissió Permanent. 
 
L’article 15 del Reglament estatutari estableix que es crearà una Comissió 
Permanent encarregada de preparar les sessions del Ple, alhora que realitzarà 
un seguiment dels acords presos per aquest. 
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 La Comissió Permanent estarà formada pel/per la President/a; el/la 
Vicepresident/a; dos representants d’entitats escollits/des al Ple per majoria 
simple de vots; un/a tècnic municipal i el/la Secretari/ària del Consell. 

 
 (Es permet la delegació del càrrec dels membres pertanyents a la 
comissió Permanent en algun substitut per raons justificades, sempre 
que es faci arribar per escrit a la secretaria la petició de substitució al 
menys amb 48 hores d’antelació a la celebració de la sessió 
corresponent) 
 

La Comissió Permanent es reunirà, com a mínim, un cop cada quatre mesos i 
sempre per convocatòria del/de la President/a o bé a petició de tres dels seus 
membres i quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin al menys tres 
membres amb dret a vot. 
 
 
La Comissió Permanent haurà de preparar les ordres del dia de les sessions 
del Plenari. Si algun membre del Consell desitja incloure assumptes concrets 
a l’ordre del dia de la propera sessió plenària, haurà de comunicar la seva 
proposta a la Comissió Permanent, a traves de la Secretaria del Consell, dins 
el termini que a l’efecte estableixi la convocatòria de la sessió plenària 
Els acords de la Comissió Permanent es prendran per majoria de vots entre 
els assistents i en cas d’empat el vot del/la President/a serà de qualitat. 
La comissió Permanent donarà compte dels seus acords en el Plenari. 

 
 
Proposem a la Coordinadora de Jubilats i a la FCVS com a representants del 
ple en aquesta Comissió ja que apleguen i representen a moltes entitats (les 
llars per part de la Coordinadora) i les  entitats de voluntariat per part de la 
FCVS. 
 
Alhora, proposem que aquesta Comissió  Permanent sigui també, la 
representant del Consell en el procés participatiu de Ciutats Amigues.  Quan la 
Comissió actuï en aquest  aspecte, es convidarà a la resta de membres del 
Consell perquè s’hi puguin incorporar si així ho desitgen. 
 
S’aprova la proposta de membres representants del Consell a la Comissió 
Permanent i que aquesta, ampliada, sigui el grup focal del Consell en el procés 
participatiu de Ciutats Amigues.  
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4. Informe sobre l’estat i l’evolució del procés participatiu de Ciutats 
Amigues. Propostes presents i de futur.  
 
El Sr. Alcalde fa una breu introducció al que és la Xarxa Mundial de Ciutats 
Amigues de les persones grans, a la qual, Lleida, va ser acceptada al 
desembre de 2016. 
 

Aquesta adhesió implica continuar amb la política de fer una ciutat a l’abast de 
tots els ciutadans que des de fa temps venim impulsant i com ho demostra: el 
pla d’accessibilitat (pel que hem estat distingits amb el Premi Reina Letícia) i la 
declaració de  Lleida com a Ciutat educadora i Ciutat Amiga de la Infància.  

La secretaria del Consell explica el procés participatiu que s’ha dut a terme fins 
ara, així com la tasca que resta per fer. 

Explica la previsió inicial de grups focals que es va fer, el criteri seguit per 
formar els grups i els grups fets fins ara. 

A partir d’ara, cal anar realitzant els grups focals pendents per tal de finalitzar la 
fase de diagnosi i començar la fase d’elaboració de l’informe diagnòstic. 

Explica el projecte + Love i comenta que els membres del Consell han estat 
convidats a una de les representacions que s’han dut a terme. 

S’informa que s’han mantingut contactes amb l’Àrea de Comerç de 
l’Ajuntament per tal d’implantar a la ciutat el projecte de Comerç amic de les 
persones grans. Properament, es convocarà una reunió amb les associacions 
de comerciants per explicar-los el projecte i iniciar la seva implementació si hi 
estan interessats. 

 
5. Torn obert de paraules  
 

El representant de CCOO manifesta que seria interesant que els sindicats es 
poguessin incorporar a la Comissió Permanent ampliada. Se’ls hi comenta que, 
quan la Permanent hagi d’actuar com a grup focal, es convidarà a tots els 
membres del Consell a assistir-hi. 
 
El representant de la Coordinadora comenta que el concepte de Gent Gran és 
molt variat i proposa identificar la gent gran de la ciutat segons els seus 
interessos i necessitats i així poder actuar en funció d’aquesta segmentació.  
Comenten que es podria fer amb ajut de voluntariat dins de les llars. 
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ACORDS 

 
1- S’aprova la constitució de la Comissió Permanent i la proposta de 

membres representants del Consell que l’han d’integrar. 
2- S’aprova que la Comissió Permanent actuï també com a grup focal en el 

procés participatiu de Ciutat Amiga. 
3- S’aprova convidar a la resta de membres del Consell a participar en les 

sessions de grup focal que es programin. 
 
  

Sense més temes a tractar finalitza la sessió a les 12,30 hores. 
 
 
 
Com a Secretari/a     El  President/a 
 
 
 
  


