CONSELL DE LA ZONA 08
(Barris d’ Universitat; Pius XII-Germanor; Zona Alta-Ricard Viñes; Clot; i entorns)
Plenari celebrat el 19 de novembre de 2015, al Local Social de l’AVV Universitat.

Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV. Pius XII-Germanor; AVV. Universitat; FAVIBC; Llar de Jubilats Santa Teresina; Ateneu
Popular de Ponent; Rotary Club; Assoc. AADDMM Terraferma; Òmnium Cultural; AECC
Catalunya Contra el Càncer; Escola Bressol M. Gargot; AMPA Escola del Treball; AVV. Zona
Alta-Ricard Viñes; Associació Dones en Igualtat; Llar de Jubilats de Bonaire; Unitat Parroquial
Magdalena i Pilar; Grup Municipal CiU; Grup Municipal Ciutadans; Grup Municipal el Comú;
Grup Municipal PP; Grup Municipal CRIDA-CUP.
Persones:
Manel Llamas; Robert Setó; Fco. J. Teixidó; Francisco Rodríguez; Josep M. Bobet; Fernando
Huerta; Anna M. Justo; Glòria Ferrer; Juli Sanjuán; Carmen Gómara; Rosa Ma. Salmerón; David
Martínez; Miguel Ángel Soriano-Montagut; Ma. Àngels Cabasés; Assumpció Besa; Rosa
Gimeno; Joana Gort; Eduard Batlle; José Luís Osorio; Ma. Antònia Roca; Beatriz Serramona;
Ramona Filella; Estanislau Monsonís; Delfina Fernández; Montserrat Canals; Josep Ma. Perera;
Sílvia Caravaca; Joan Vilella; Ma. Teresa Terés; Magda Martorell; Enric Zapater; Ma. José Gros,
Noelia Jiménez; Núria Vilella; Juan Ubieta; Marta Gispert
Per l’administració municipal:
La regidora de zona i presidenta del Consell 08, Sara Mestres; el vicepresident del Consell 08 i
regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Joan Gómez; les tècniques de la
Paeria, Carme Sabaté i Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc
Mòdol.
Excusen la seva assistència els representants de l’associació Esclerosi Múltiple i d’Aigua per al
Sahel.

Obre la reunió plenària la regidora Sara Mestres, qui es presenta com a nova regidora
delegada dels barris de la zona 08.
A continuació, en compliment del segon punt de l’ordre del dia, el regidor de participació
Ciutadana, Joan Gómez, pren la paraula per a informar sobre el funcionament dels
Consells de Zona o de Barris: què són i per a què serveixen; qui en forma part; etcètera.
El regidor de Participació Ciutadana prossegueix la seva intervenció posant en valor que els
Consells, en base al marc normatiu del Reglament de Participació de 2006, són un espai
obert -propositiu i de debat- en el qual les persones/entitats que hi participen poden
expressar lliurement les seves opinions als/les representants del govern local, i, des
d’aquesta legislatura, als/les representants dels grups de l’oposició municipal, que també
hi seran presents. Quant a les propostes plantejades a les reunions de Consell, el regidor
de Participació diu que el govern municipal les gestionarà i en farà el retorn al Plenari.
Gómez, finalitza la seva intervenció proposant que la persona que s’encarregui de
supervisar i validar els procediments administratius del Consell, assumint la funció de
secretari, sigui el tècnic municipal Francesc Mòdol. No hi ha cap objecció en contra:
s’aprova la proposta.
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Acabada la intervenció del regidor de Participació Ciutadana, la regidora Mestres dóna per
constituït -per al període de la legislatura 2015-2019- el Consell de la Zona 08 i es posa a
disposició de les persones i entitats que el conformen.
Inici del torn de paraules:
Ma. Antònia Roca, AVV Universitat. Es queixa que el barri té un enllumenat insuficient i
proposa la instal·lació de càmeres de vigilància a les zones de Ciutat de Fraga i Doctor
Combelles.
Ma. José Gros, veïna i presidenta de comunitat de veïns. Manifesta el seu malestar perquè
els bars “Cantonada” i “Búho” (a la cruïlla de Canonge Brugulat amb Maragall) ocasionen
grans molèsties al veïnat (soroll, baralles, tràfic de droga, brutícia a la via pública...) fins a
altes hores de la nit. La veïna denuncia que malgrat que Guàrdia Urbana i Mossos
d’Esquadra han intervingut de manera reiterada, encara no s’ha aconseguit eradicar el
problema, per la qual cosa, diu: “el veïns ja no sabem que fer (...)”. Altrament, Gros
notifica que al carrer Maragall, a alçada dels pisos del Bisbat, la vorera està en pèssimes
condicions, raó per la qual resulta enormement difícil la mobilitat, en el seu cas amb cadira
de rodes.
Referent al tema de l’enllumenat, el regidor Gómez explica que la reducció lumínica s’ha
hagut de fer d’acord amb la normativa de la Generalitat que –en compliment de la
legislació europea- obliga els municipis a reduir un 40% la intensitat de la llum, i, afegeix,
que la implementació dels canvis s’ha fet efectiva després de realitzar un control pels
principals carrers de la zona i d’haver procedir a reforçar la llum en aquells llocs on es va
considerar que aquesta no era suficient. Amb tot, Gómez aclareix que no es tracta d’un
tema tancat i que si es considera que encara hi ha algun espai susceptible de ser millorar,
cal fer-ne la notificació perquè la companyia concessionària del servei elèctric procedeixi a
fer les comprovacions pertinents.
Montserrat Canals, Unitat Pastoral Magdalena i Pilar. Fa dos suggeriments: 1. que a la
zona del “Clot de les Granotes” es rebaixi l’alçada de les lluminàries que siguin massa
elevades a fi que hi hagi més llum a les voreres; 2. que s’inverteixi més diners en Agents
Cívics i en escombraires, a fi de fer possible que la zona esmentada esdevingui un lloc més
net.
Respecte a la manca d’enllumenat de les voreres, el regidor Gómez puntualitza que part
del problema té a veure amb la pròpia normativa, ja que aquesta determina la llum que
han de tenir els carrers en funció de la mobilitat dels vehicles i no de les persones. Amb
tot, Gómez recomana no deixar-se emportar per una percepció subjectiva que cadascú té
de la llum i recorda que l’única informació objectiva es la que proporciona una màquina
per mesurar els Lux d’intensitat lumínica, raó per la qual, el regidor ofereix la possibilitat
d’anar a mesurar aquells llocs on es cregui que l’enllumenat no és suficient.
Com a valoració complementària, Gómez afirma que Lleida –en el seu conjunt- està per
damunt de la mitjana d’allò que estableix la normativa.
Glòria Ferrer, AVV Zona Alta-Ricard Viñes. Es queixa que manca llum a molts carrers del
barri; que hi ha excés de terrasses a Balmes i a Ricard Viñes; i denuncia que les terrasses
de Rovira Roure generen molt soroll, no respecten les amplades marcades, ni els horaris
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de tancament. Pregunta si es concediran més permisos per posar terrasses en els llocs
esmentats.
La regidora Mestres explica que hi ha una ordenança que regula i permet les terrasses a la
via pública, i recorda als assistents, que la proliferació d’aquestes va venir arran de la llei
que restringia fumar en els espais tancats. Altrament, remarca que hi ha establerts uns
horaris de tancament pels bars i locals (fixats per la Generalitat), i que no té constància
que aquests no siguin respectats.
Sobre les terrasses, la regidora afirma que aquelles que no compleixen amb la normativa
de tancament de locals són sancionades, i explicita que el 2015 s’han fet 302 intervencions
administratives en locals i comerços de la zona d’aquest Consell.
Quant a la seguretat i control de drogues -a Catalunya- la regidora recorda que és
competència dels Mossos d’Esquadra i que la Guàrdia Urbana -tot i no ser la seva
responsabilitat- ha fet centenars d’intervencions de seguretat en els barris de la zona 08,
durant aquest any.
En referència a la instal·lació de les càmeres de vigilància, explica que aquest tema és
competència d’una Comissió de la Generalitat de Catalunya (depenent del Tribunal
Superior de Justícia); i que cal tenir en compte el drets que protegeix la Constitució, raó
per la qual sols poden posar-se’n quan en un lloc hi ha un determinat índex de delictes,
circumstància que no és dóna en aquest cas.
Respecte a la prevenció de l’incivisme, Mestres explica que es recuperarà la presència dels
Agents Cívics per controlar la plaça de la Constitució i el seu entorn.
Relatiu a voreres i manteniment del carrer Maragall, la regidora afirma que farà arribar les
queixes a Urbanisme.
Josep Maria Perera, grup Municipal Comú de Lleida. Pregunta si l’ajuntament conserva la
potestat per requerir que l’empresa que gestiona el servei de la llum incrementi el nivell
de Lux d’algun carrer.
Sobre l’anterior qüestió el regidor Gómez respon afirmativament. A més, redundant en la
temàtica de l’enllumenat públic, insisteix en l’argument que Lleida no és una ciutat mal
il·luminada, perquè malgrat que –per exigències legals i medi ambientals- s’ha hagut de
reduït la intensitat lumínica als carrers, la renovació de la xarxa de la llum ha anat
acompanyada de la implementació de noves lluminàries de Leds que són més eficients i
consumeixen menys; altrament, el regidor contrasta el model de Lleida amb el de moltes
de les principals ciutats del centre i nord d’Europa, que apaguen totalment l’enllumenat
públic cap als vols de la mitjanit sense que això generi cap mena de controvèrsia
ciutadana.
Prosseguint en el tema, Sara Mestres afegeix que -abans de la reforma del sistema
d’enllumenat- Lleida generava massa contaminació lumínica, situació per la qual
l’Observatori d’Àger va arribar a denunciar a la Paeria, davant de la Generalitat.
Tanmateix, a banda de resoldre una qüestió medi ambiental, Mestres afegeix que la
implantació de la nova xarxa de la llum beneficiarà econòmicament a tota la ciutadania, en
la mesura que durant els propers 15 anys s’aconseguirà un estalvi d’uns 30 milions d’euros
que podran invertir-se en atendre altres necessitats.
Ma. Àngels Cabasés, veïna. Planteja les següents qüestions, relatives al barri d’Universitat:
1. vol saber si l’empresa concessionària de l’enllumenat compleix amb els mínims
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establerts per la normativa, i si l’ajuntament controla l’esmentada empresa; 2. denuncia
que el bar Búho no compleix l’ordenança municipal sobre contaminació acústica i que
aquest tema fa temps que està pendent de resoldre’s; 3. es queixa que hi ha massa
terrasses de bars i que –al seu entendre- no s’adeqüen a les característiques d’ample del
carrer en què estan ubicades; 4. que està en contra que es cedeixi zona d’aparcament a la
via pública com a lloc on implantar-hi terrasses de bar.
Quant a la normativa que s’aplica en matèria lumínica, el regidor Joan Gómez reitera que
aquesta ve determinada per la Generalitat, que és qui legisla. Altrament, Gómez reitera
que durant el període de la implementació de la nova xarxa d’enllumenat, tècnics de la
Paeria i representants veïnals varen fer un treball de camp -carrer per carrer- per
determinar si hi havia punts foscos, i que durant aquella etapa es varen fer les correccions
pertinents. No obstant això, el regidor demana que s’informi a la Paeria si hom considera
que encara hi ha algun punt de la via pública amb dèficit de llum, de manera que els
serveis tècnics puguin anar a inspeccionar-lo.
Ma. Antònia Roca, AVV Universitat-Zona Alta. Manifesta el seu interès per conèixer quins
són els nivells lumínics corresponents a cada carrer, a fi de poder fer-ne comprovacions.
En un altre ordre de coses, explica que hi ha veïns i veïnes a qui no agrada que els bars
lliguin les taules i cadires -de les seves terrasses- a arbres i fanals de l’enllumenat, i
demana que es prenguin mesures sobre aquest tema.
En referència als problemes comunitaris derivats de l’existència del bar Búho, la regidora
Mestres informa que hi ha un expedient obert i que l’ajuntament està vetllant perquè
aquest tema es solucioni. Quant a la possibilitat de tancament de l’esmentat local, Mestres
diu que s’ha d’actuar complint els mecanismes legalment establerts.
Ma. Jose Gros, veïna i presidenta de comunitat veïns. Pregunta si és legal que la sortida
d’emergència del bar Búho sigui per l’escala de la comunitat veïnal de l’edifici.
Sobre el tema de la sortida d’emergència, el regidor, Joan Gómez, afirma que caldria que
els afectats comprovessin allò que diuen –al respecte- els estatuts de la comunitat de veïns
i veïnes de l’edifici.
Núria Vilella, veïna del carrer Maragall. Exposa els següents temes: 1. que les terrasses del
carrer Maragall dificulten la mobilitat de les persones vianants; 2. que caldria ser més
estrictes en fer complir la normativa d’horaris de tancament de bars i pubs. També es
queixa que les intervencions de la Guàrdia Urbana tenen un efecte temporal molt curt, ja
que quan marxen els agents els locals tornen a obrir; 3. que la serreta de l’escorxador està
sempre bruta, a l’igual que l’ascensor que hi ha en aquell lloc; 4. que el cablejat de la llum
passa per davall del balcó de l’edifici cantoner entre Canonge Brugulat i Maragall, de
manera que es podria tocar amb la mà.
Quant al tema de les terrasses i del cablejat que passa per la vora d’un balcó, el regidor
Gómez diu que s’encarregarà una inspecció als serveis tècnics municipals.
Carmina Gómara, AVV Universitat. Es queixa que els carrers i les portes de les escales i
locals, estan plenes d’orina de gossos.
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El regidor Gómez atribueix aquest problema a la manca de civisme dels propietaris dels
animals i afirma que li consta que algunes associacions veïnals estan preparant una
campanya de conscienciació cívica al respecte. Gómez explica que els serveis municipals ja
fan la neteja, però que no és fàcil mantenir neta la ciutat sense la col·laboració de tothom.
La regidora Sara Mestres recomana que es denunciïn els casos de propietaris d’animals
que actuen de manera incívica, ja que malauradament, diu la regidora, li consta que
algunes persones treuen els gossos a la nit per tal de no recollir els excrements, i que això
no es pot controlar.
Noelia Jiménez, grup municipal CRIDA-CUP. En referència al comportament de les
persones propietàries de bars i pubs, pregunta si l’ajuntament té pensat fer alguna acció
per tal de sensibilitzar-los.
La regidora Mestres explica que quan hi han hagut queixes sempre s’ha intentat fer una
mediació, cosa que ha funcionat en la majoria de casos, atès que els propietaris
normalment no volen tenir problemes amb el veïnat. Tanmateix, hi ha situacions en què la
mediació no resulta efectiva i, per tant, no hi ha més remei que obrir expedients.
Montserrat Canals, Unitat Parroquial Magdalena i Pilar. Fa esment a les següents
qüestions: 1. que els diumenges al matí –sobretot a l’estiu- la plaça “del Clot de les
Granotes” està molt bruta i plena de deixalles, i que no es neteja fins dilluns al matí; 2. que
troba a faltar més presència efectiva d’Agents Cívics, per contrarestar la manca de civisme
de moltes persones; 3. que en els llocs en què els fanals de la llum estan per damunt de les
copes dels arbres la il·luminació de les voreres no és la correcta, i que cal reposar algunes
lluminàries que no funcionen.
Josep Ma. Perera, grup municipal el Comú. Opina que caldria reorientar el fanals que no
enfoquin la llum de manera correcta.
Quant a la neteja, sense negar l’existència d’incivisme, afirma que l’ajuntament de Lleida
té marge de millora, atès que -segons un informe de l’OCU- està en la franja mitjana
d’entre les diverses capitals de l’estat que s’han estudiat.
Magda Martorell, veïna del carrer Canonge Brugulat. Es queixa que no sempre la Guàrdia
Urbana es persona, quan han trucat per denunciar sorolls del pub Búho.
Quant a la cerca d’una solució dialogada, explica que han parlat reiteradament amb la
persona que gestiona l’esmentat local i que mai han aconseguit res, raó per la qual senten
impotència.
Assumpció Besa, Mujeres en Igualdad. En referència a la sortida d’emergència del pub
Búho, recomana a les persones afectades que consultin el títol de propietat de l’edifici
“per saber si sempre ha estat així”.
Ma. Antònia Roca, AVV Universitat. Pregunta: 1. per la regulació de l’ emmagatzematge de
cadires i taules a la via pública; 2. per la manera com es pot saber si el bar Búho supera en
un moment determinat els decibels permesos.
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En referència a l’emmagatzematge de taules i cadires de bar, el regidor Gómez diu que
caldria supervisar si aquestes s’apilen respectant l’espai que tenen autoritzat a la llicència i
si la manera com ho fan respecta la normativa del paisatge urbà.
En resposta a Ma.A.Roca, la regidora informa que la Paeria té un protocol amb el Col·legi
d’Enginyers, segons el qual, quant algú presenta una denúncia formal per excés de soroll,
es procedeix a fer un control per a mesurar els decibels.
Ma. José Gros, veïna i presidenta de comunitat de veïns. Exposa que uns tècnics van anar a
casa seva a mesurar els decibels dels bars de sota, però que ho van fer de dia, i no de nit
que és quan hi ha el problema.
Francisco Rodríguez, AVV Pius XII- Germanor. Minimitza la transcendència d’algunes de les
queixes que s’han realitzat durant el Plenari, atès que -al seu entendre- els problemes que
té la zona Universitat -quant a llum, soroll i neteja- no són majors que els d’altres barris de
Lleida.
Quan al tema dels bars, afirma que si en el seu moment les comunitats de propietaris no
haguessin donat la seva conformitat, l’ajuntament no hagués concedit la llicència per
obrir.
Ma. José Gros, veïna i presidenta de comunitat de veïns. Aclareix que el local on hi ha el
pub Búho anteriorment era un taller i que quan va haver-hi un canvi d’activitat aquest no
va ser notificat a la comunitat.
Acabada l’exposició i debat de tots els temes previstos a l’ordre del dia, la regidora de
zona, Sara Mestres, diu que es donarà curs a totes les qüestions plantejades, agraeix als
assistents la seva presència i aportacions, i dóna per acabat el plenari.
Lleida, 19 de novembre de 2015

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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PROCÉS PARTICIPATIU PER A CONSULTAR A LA CIUTADANIA EL DESTÍ
D’1 MILIÓ D’EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.
Plenari informatiu amb entitats dels Consells del Centre històric i l’eixample
(Zones 01, 02, i 08), celebrat el 6 d’abril de 2017, al Centre Cívic de l’Ereta.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Jaume I; Banc de Recursos; Coordinadora de Jubilats; CAP Eixample; UGT;
Associació de Moros i Cristians; AECC; Federació de Judo; Centre Excursionista de
Lleida; CAP Rambla Ferran; AVV Noguerola-Segre; Club Rotary; Centro Galego;
Associació de Camerun; FAVV; Associació Nuevo Amanecer; Parròquia Sant Martí;
Associació Amics del Segre; AVV i Amics de la Plaça Ereta; Germandat d’en Pau Pi; Llar
de Jubilats Ereta; AVV i Comerciants del Centre Històric; AVV Universitat-Zona Alta;
AVV Zona Alta-Ricard Viñes; Associació N’DEF LENG; Federació de Cases Regionals;
Grup Municipal ERC-AVANCEM; Grup Municipal PDeCat; Grup Municipal Ciutadans;
Grup Municipal Comú; i Grup Municipal CRIDA-CUP.
Persones:
Manel Rodríguez; Ma. Alba Piñol; Valentina Acuha; Ayuk Beckly; Josep Pueyo; Núria
Marín; Fèlix Rodríguez; Jaume Millas; Francesc Villanueva; Toni Baró; Glòria Ferrer;
Alfred Sesma; Ramon Moreno; Josep L. Gázquez; Maite Pascual; Anna Maria Justo;
Lluís Sotos; Latyr Bakhoum; Josep Ma. Eroles; Antoni Satorre; Rosa Ma. Salmaron;
Cosme Garcia; José Luís Osorio; Ma. Àngels Reus; Miquel Sabaté; Marta Gispert; Sílvia
Porté; Fernando Huerta; César Pérez; Pau Juvillà; Mariona Lladonosa; Maria R. Sacases;
Ramon Vilalta; Emília Corona; Josep Pons; Cristina Armengol; Marta Roigé; Manel
Pelay; Miquel Castellà; i Xavier Teixidó.
Per l’administració municipal:
El regidor de la zona 01, Fèlix Larrosa; el regidor de la zona 02 i regidor de Participació
Ciutadana, Joan Gómez; la regidora de la zona 08, Sara Mestres; la tècnica de
Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Esther Marcos; i el coordinador tècnic
dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Excusen la seva assistència:
Associació de Jubilats de Santa Tereseta; Espai Cavallers; i Centre d’Art la Panera.
Sota la presidència dels regidors de les zones 01, 02, i 08, respectivament Fèlix
Larrosa, Joan Gómez, i Sara Mestres, s’ha realitzat una sessió informativa sobre el
procés de pressupostos participatius que es durà a terme entre abril i setembre de 2017.
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, ha contextualitzar l’acord municipal
que ha fet possible posar en marxa -per primera vegada a Lleida- uns pressupostos
participatius, i ha fet una explicació general de:




què són els Pressupostos Participatius;
com s’hi pot participar i en quin termini de temps;
com redactar els projectes;
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quina mena de projectes poden optar a ser escollits;
qui podrà votar, en quins llocs i en quines modalitats;
en quines dates s’ha previst fer les votacions presencial i electrònica;
els mecanismes d’informació que s’han posat a disposició de la ciutadania, etcètera.

Sobre l’oportunitat de fer el procés participatiu de pressupostos, el regidor Gómez ha
posat en valor que aquest generarà unes sinèrgies molt positives, en la mesura que
acostarà la democràcia a la ciutadania i que promocionarà que la gent es
corresponsabilitzi en la presa de decisions sobre quin model de ciutat prefereix.
Acabada l’exposició del regidor Gómez, s’ha obert un torn de paraules durant el qual
han intervingut -per demanar aclariments sobre diversos aspectes dels Pressupostos
Participatius- les següents persones: Miquel Sabaté; Manel Rodríguez; Alfred Sesma;
Toni Baró; Jaume Milla; Ramon Moreno; Marta Gispert; i Pau Juvilla.
Un cop els representats de l’equip de govern de la Paeria han donat resposta a tots els
aclariments que se’ls ha requerit, es dóna per acabat el torn de paraules, moment aquest
que aprofita el regidor Joan Gómez per fer una crida a participar... Tant en el procés,
com en les votacions de la Consulta Ciutadana.
Sense cap altre tema a parlar, es dóna per conclosa l’assemblea plenària dels Consells
de les zones 01; 02; i 08.
Lleida, 6 d’abril de 2017.

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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CONSELL DE LA ZONA 08
(Barris d’ Universitat; Pius XII-Germanor; Zona Alta-Ricard Viñes; Clot; i entorns)
Plenari celebrat el 1 de març de 2018, al Local Social de l’AVV Universitat.

Assisteixen a la reunió
Entitats:
AVV. Pius XII-Germanor; AVV. Universitat; FAVIBC; Llar de Jubilats Santa Teresina; Rotary Club;
Assoc. d’afectats de discapacitats derivades de malalties mentals Terraferma; AECC Catalunya
Contra el Càncer; grup municipal PDeCAT; grup municipal Ciutadans; grup municipal el Comú;
grup municipal PP; grup municipal PSC; grup municipal ERC-Avancem; i AVV Clot.
Persones:
Manel Llamas; Robert Setó; Fco. J. Teixidó; Josep M. Bobet Boldú; Fernando Huerta; Anna M.
Justo; Juli Sanjuán; José Luís Osorio; Joan Vilella; Ma. José Chaubé, Manuel Rodríguez; Núria
Marín; Agustí López; Marta Gispert; i Carme Valls.
Per l’administració municipal:
El vicepresident del Consell 08 i regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació,
Joan Gómez; el regidor de l’àmbit de Promoció i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la
sostenibilitat, Fèlix Larrosa; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Excusa la seva assistència la regidora de zona, Sara Mestres.

Donada l’absència de la Regidora de Zona, obre la reunió plenària el regidor de
Participació ciutadana, Joan Gómez, qui dona la benvinguda als assistents, i explica que el
projecte dels pressupostos participatius (PP.PP) 2017 més votat a la zona 08 (reforma del
Carril Bici de la Rambla d’Aragó), ja s’ha licitat i que s’implementarà en breu.
Quant a la convocatòria dels PP.PP 2018, Gómez explica que des de febrer es poden
presentar propostes; que la fase d’estudi i valoració tècnica de les propostes es farà durant
tot el mes d’abril; que a maig es donarà publicitat de les propostes que s’hagin adequat a
les normes de participació; i que el període de votació serà: per Internet de l’1 a 21 de
juny, i presencial de 18 a 21 de juny.
Francisco Teixidó, AVV Universitat. Demana aclariments en relació a: 1. si es poden tornar
a presentar propostes que no van sortir escollides a PP.PP 2017; 2. els dies de les
votacions, els horaris, i els llocs; i 3. la mecànica de les votacions presencials/
electròniques, i els criteris de validació a partir dels quals s’atorguen propostes a cada
zona urbana de Lleida.
El regidor de Participació Ciutadana respon a cadascun dels dubtes que se li han plantejat
quant als PP.PP de 2018, i, de manera expressa, palesa que les normes i publicacions
informatives de participació als PP.PP de 2017 especificaven que es distribuirien 50.000
euros per zona urbana, no per cada Associació de Veïns1.

El text dels fulletons informatius distribuïts per promocionar els PP.PP de 2017 deien textualment: “es
tindrà en compte que cadascuna de les zones o districtes en què està dividida la ciutat (...) siguin
beneficiàries d’almenys una proposta”.
1
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El regidor de l’àmbit de Promoció i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat, Fèlix
Larrosa, amplia informació respecte els detalls de la modificació de l’actual Carril Bici a la
Rambla d’Aragó, i fa esment que aquesta intervenció forma part d’un pla general de
millora de la mobilitat a la zona, amb diversos ramals de carril bici (Pl. de Ricard
Viñes/Rambla Aragó/ Av. Catalunya/ Pl. España/ Cappont; Pl. de Ricard Viñes fins a
l’Hospital Arnau de Vilanova; i Pl. de Ricard Viñes/Prat de la Riba/Barris Nord) i amb la
probable conversió a unidireccionals dels carrers Lluís Companys i Acadèmia.
Quant a una de les peticions que van ser formulades als PP.PP anteriors, un gir a l’esquerra
a la Rambla d’Aragó (per entrar des del Museu cap a la zona del Rectorat de la UdL),
Larrosa confirma que s’ha previst implementar-la per via ordinària, aquest 2018 o el
proper 2019.
Manel Rodríguez, AVV del Clot. Pregunta si hi ha previsió de fer alguna intervenció urbana
-tipus “Plans de Barri”- a l’entorn de la “plaça del Clot”, ja que aquella zona està molt
deteriorada; i, altrament, també s’interessa pel projecte de “zona tancada de gossos” que
fa un any van proposar de fer a la “plaça del Clot”.
El regidor Larrosa puntualitza que les intervencions que hom preveu fer en aquell indret,
no seran formalment actuacions vinculades a un Pla de Barris amb el suport econòmic de
la Generalitat, sinó que seran actuacions íntegrament municipals en la línia de les darreres
que s’estan fent a barris com Noguerola, Cappont, i Mariola.
En un altre ordre de coses, Larrosa diu que s’estudiarà si és factible fer -al Clot- una zona
tancada per a gossos; tanmateix, recorda que ja en hi ha una -no massa lluny- al Parc de
Santa Cecília, i que aviat se’n farà una altra a la zona del Camp d’esports. Sobre la “plaça
del Clot”, Larrosa diu que és una zona sotmesa a un ús molt intensiu, per la qual cosa es fa
imprescindible el manteniment molt continuat d’aquell indret. I, en referència a la
comunicació ràpida de petites incidències de manteniment urbà, suggereix que s’utilitzi
l’aplicatiu APPUNTA, per a mòbils.
Quant al servei de recollida d’escombraries a la zona, el regidor avança que hom preveu
implementar un “pla pilot” per a substituir el sistema actual pel de “porta a porta”.
Francisco Teixidó, AVV Universitat. S’interessa per diversos aspectes de com el nou POUM
afectarà a la zona; i, en matèria de seguretat i civisme, pregunta pel procediment amb què
s’atorguen les llicències d’activitat comercial a negocis que potencialment puguin suposar
una molèstia per als veïns.
Felix Larrosa informa dels passos que es segueix per a l’atorgament de llicències d’obra i
d’activitats comercials, i explica quins són els mecanismes de supervisió existents, a
posteriori.
Manel Llamas, AVV Pius XII-Germanor. Constata que la mini rotonda Joan XXIII/Episcopal
ha millorat molt la mobilitat i la seguretat d’aquella zona escolar, tanmateix, informa de la
necessitat que també s’actuï per pacificar la circulació de vehicles entre l’esmentada mini
rotonda i el Passeig de Ronda, tram per on els cotxes tornen a accelerar de valent.
Respecte el manteniment dels espais exteriors de la comunitat de Pius XII-Germanor (zona
enjardinada, vora la pista), Llamas es queixa que fa temps que pateixen un problema de
filtracions d’aigua de pluja (des de la zona del mur), i que en els darrers 6 mesos –a raó de
treballs de jardineria- s’han trencat canonades que han provocat la inundació dels baixos
dels ascensors d’aquella comunitat, i el vessament continuat d’aigua cap els carrers veïns.

13

Llamas denuncia passivitat dels agents responsables de resoldre el problema (Jardineria vs
Aigües Lleida), dels que diu: “es passen la pilota els uns als altres”.
Manel Rodríguez, AVV del Clot. En matèria de regulació del petit comerç a la ciutat,
pregunta: 1. per la normativa quant a l’autorització de terrasses i tendals; i 2. si hi ha
alguna restricció quant a la distància que ha d’existir entre establiments que es dediquin a
una mateixa activitat.
El regidor de l’àmbit de Promoció i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat, respon
que hi ha una normativa que regula la implantació del comerç i la indústria a la ciutat; i
que actualment se’n està fent una altra -complementària- que recollirà tot allò relatiu a
criteris sobre el Paisatge Urbà.
Finalitzada l’exposició i debat de tots els temes previstos a l’ordre del dia, es dona per
acabat el plenari.
Lleida, 1 de març de 2018

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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