ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11
CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11 (la Bordeta)
Plenari realitzat el 15 de març de 2012, al Centre Cívic de la Bordeta.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
A.VV la Bordeta; Servei de Biblioteca Bordeta; Ass. Comerciants la Bordeta; U.E.
Bordeta; Col·legi el Carme; AMPA Col·legi el Carme; Patins Bordeta; CEE l’Esperança;
AMPA Escola Esperança; Escola Joan Maragall; AMPA Escola Joan Maragall; Escola Parc
de l’Aigua; Escola Enric Farreny; Llar de Jubilats Bordeta; Fundació Casa Casero;
Col·lectiu Bordeta.net; Parròquia St. Agustí; IES Maria Rúbies; AMPA IES Maria Rúbies;
Escola Bressol Albarès; Natació per a Tothom; Sícoris Club; Ass. Sumag Sisana.
Persones:
Juan Sisó; Rosa Adell; Mª Rosa Solé; Mª Carmen Guerrero; Miquel Vidal; Virtudes Rosa;
Rafael Sopena; Raul Rojas; Isabel Prats; Pepita March; Dolors de Pi; Enriqueta Ocaña;
Ramon Balañà; Jordi Amoròs; Matias Blanco; José L. Jorge Hernández; Marta Broto;
Marga Cristobal; Mònica Rodríguez; Ángel Pinto; Estrella González; Catalina Mejias;
Isabel Sánchez; Tomas Sanaguaray; Claudi Vidal Gimbert; Maria Giró; Yolanda
Fernández; Maria Giró; Isabel Santiago; Guadalupe Pavón; Jaume Giribet.
Per l’administració local:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Montse Parra; la regidora de Participació
Ciutadana i vicepresidenta del CTZ11, Dolors Arderiu; la 1a tinent d’alcalde i regidora
d’Urbanisme, Marta Camps; les tècniques de la Paeria Elena Cervera, Vanesa Ortega i
Carme Sabaté; i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.
La regidora de zona, Montse Parra, inicia la reunió, dóna la benvinguda a tothom i
proposa que es realitzi un torn de presentació perquè totes les persones assistents
puguin identificar-se. A continuació, seguint el procediment establert a l’ordre del dia
de la reunió, es constitueix el plenari del Consell Territorial per a la legislatura 2011-15,
a partir de les entitats i persones que s’han acreditat.
Una vegada iniciat formalment el plenari, s’aprova -per unanimitat- el Reglament de
règim intern que ha de regir el seu funcionament durant els propers 4 anys.
Acte seguit, la regidora d’urbanisme, Marta Camps, inicia una exposició en què descriu
detalladament el conjunt d’intervencions municipals que s’han realitzat darrerament a
la zona 11 en el decurs dels darrers anys. Parla de:
-Millores urbanes: implementació d’un nou accés al barri des del pont de
Príncep de Viana i que transcorre per l’antic camí de Picos (nova Av. Víctor Torres); les
noves rotondes d’accés a la Bordeta situades a les Av. Victoriano Muñoz i Miquel
Batllori.
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-Millores d’espais públics: al Parc Joan Oró i l’entorn de “la Canadiense”; a les
places de Sant Jordi, Fontanet, Víctimes del Terrorisme i de l’Aigua i als carrers
Campament i Reus.
-Millores a la via pública: voreres accessibles; passos de vianants; fanals
d’il·luminació no contaminant; nous semàfors, carril bici i places d’aparcament
dissuasiu i plantació d’arbres.
-Millora dels entorns escolars segurs dels col·legis parc de l’Aigua; el Carme;
Joan Maragall i Enric Farreny.
-Equipaments: Escola Bressol Albarès; cessió del solar per construir un nou
institut; millores a l’Escola Bressol, la Ludoteca, la Llar de Jubilats, el Centre Cívic i als
bucs musicals de “el Mercat”.
-Habitatge i serveis: creació d’habitatge de lloguer social i dinamització
comercial a la zona d’expansió de la Copa d’Or.
Acabada l’exposició de Marta Camps s’inicia un torn de paraules:
Matias Blanco, Comissió de pares de l’Escola Parc de l’Aigua. Reclamen que es
compleixi el compromís inicial de la Generalitat de fer del seu centre educatiu un lloc
on s’impartissin tots els nivells d’ensenyament obligatori fins als 18 anys. Denuncien
que hores d’ara no s’ha concretat aquesta previsió anunciada a 2005 i demanen la
complicitat del conjunt de les persones, associacions del barri i institucions
representades al plenari, per fer possible que finalment és construeixi l’institut que
se’ls va prometre.
La regidora de zona, Montse Parra, comenta que, tot i que existeix una previsió segons
la qual s’ha de construir un IES annex a l’Escola Parc de l’Aigua, no creu que el
departament d’ensenyament de la Generalitat, de qui és responsabilitat que es
materialitzi aquest projecte, tingui la previsió immediata de realitzar les obres. La
regidora de zona confirma que per part de l’ajuntament no hi ha cap problema, que la
reserva de sòl ja està feta, i que aquest es posarà a disposició de la Generalitat tan
aviat com l’esmentada institució ho sol·liciti.
José L. Jorge Hernández, Comissió de pares de l’Escola Parc de l’Aigua. Complementa
la intervenció anterior, insistint en el fet que un dels motius perquè varen inscriure els
seus fills en aquell col·legi, va ser per la promesa que podrien continuar els cicles
posteriors d’educació secundària en un nou institut que s’ubicaria en el mateix
complex escolar del Parc de l’Aigua; el que reclamen, en conseqüència, és el
compliment d’una promesa que se’ls va fer i en cap cas és el resultat d’una petició
sense fonament, raó per la qual anuncien que continuaran pressionant fins que se’ls
doni solució definitiva.
La regidora Parra es compromet a parlar amb la delegació d’ensenyament de la
Generalitat per veure en quin punt es troba aquest assumpte; tanmateix, atenint-se al
fet que el projecte encara no consta com a pressupostat, diu que res fa preveure que
hagi d’haver-hi una solució immediata.

2

Guadalupe Pavón, AMPA J.Maragall. Justifica la previsió de fer un institut en el
complex escolar Parc de l’Aigua, en base a l’existència del projecte educatiu 016, que
s’inspira en una corrent educativa que dóna molta importància al fet que una mateixa
zona escolar unifiqui l’oferta de totes les línies educatives: des de Bressol fins a
l’institut; de manera que es garanteixi que l’evolució dels infants pugui estar
supervisada per un mateix equip de mestres. Segons Pavón, aquesta és la filosofia que
va inspirar la zona escolar del Parc de l’Aigua, i lamenta, per tant, que encara no s’hagi
materialitzat plenament el projecte inicial.
Jordi Amorós, Sícoris Club. Exposa que l’accessibilitat a les seves instal·lacions és
especialment difícil per a vehicles grans i autocars (que en molts casos procedeixen de
fora de Lleida), atès que han de fer una circumval·lació per alguns carrers estrets de la
dreta de l’avinguda de les Garrigues (Campament, Bellavista, Sant paulí de Nola...).
Amorós, planteja la necessitat de fer quant abans una rotonda que des de fa temps
està prevista d’implementar a la confluència Av. Garrigues, Av. Flix i carrer Palauet, i
que facilitaria poder accedir de manera directa fins al carrer Sícoris.
Com a practicant de l’esport de l’atletisme, demana que es revisi quina malaltia tenen
els arbres que hi ha plantats en paral·lel al canal de Seròs (Av. de la Canadiense), ja que
regalimen pel terra una pega negra que empastifa la sola de la sabata quan s’hi passa i
que, a més, embruta e inhabilita funcionalment tot el mobiliari urbà existent,
especialment els bancs.
Marta Camps diu que es passarà nota a Medi Ambient perquè determinin tècnicament
que és millor fer en els casos que s’han assenyalat.
Sobre l’accés al carrer Sícoris, la regidora Camps informa que fins ara s’han anat fent
actuacions parcials que han suposat la millora d’alguns aspectes relacionats amb
senyalització; aparcaments; i facilitació dels desplaçament a peu i en bicicleta. Un altre
aspecte en què segons la regidora caldrà insistir més, és en la importància de fomentar
que la gent utilitzi més el transport públic per accedir a aquella zona de la ciutat.
Quan a la rotonda a què s’ha fet esment anteriorment, la regidora puntualitza que es
tracta d’una obra prevista en el Pla General d’Urbanisme, però que, hores d’ara, no és
previsible saber quan es podrà realitzar, ja que prèviament s’haurà d’arribar a acords
d’expropiació amb propietaris particulars i normalment això implica obrir negociacions
que solen ser lentes.
Marga Cristóbal, AMPA Escola el Carme. Diu que el problema d’arbres que deixen anar
resina també és dóna a l’Av. de Fontanet
Ma Rosa Solé, Escola Esperança. Opina que s’hauria de donar prioritat màxima a la
rotonda de la qual s’ha parlat abans; sobre la mateixa, afirma que milloraria la
seguretat dels usuaris que accedeixen a l’escola des del carrer Juneda.
Solé, planteja també la conveniència de traslladar el desencotxament de vehicles i
autocars que ara es fa pel carrer Hostal, cap al carrer Juneda, a fi de disminuir la
congestió de trànsit que hi ha en aquell lloc durant les hores punta.
Finalment, la representant de l’Escola Esperança demana que es procedeixi a la
restauració dels elements estètics del mur que fa la separació del pati d’aquell centre
amb l’avinguda de Flix.
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La regidora de zona, Montse Parra, puntualitza que no es procedent tocar els dibuixos
artístics que hi ha estucats al mur lateral de l’escola sense l’autorització de l’autor que
els va dissenyar.
Mª Carmen Guerrero, AVV. Bordeta. Suggereix com a solució la possibilitat de pintar
un grafit nou que cobreixi la part del mur lateral que es demana restaurar. La regidora
de zona s’acull a la seva argumentació anterior, en el sentit que no pot modificar-se i/o
eliminar el treball artístic d’un autor sense demanar-li la conformitat.
Guerrero lliura en mà, a la regidora, una llista amb 13 aspectes que l’associació de
veïns proposa resoldre. Entre els temes inclosos a la llista figuren millores urbanes al
carrer Hostal i a diferents trams de l’avinguda d’Artesa; també lliura una còpia d’un
correu electrònic en què es denuncia l’existència de mosquits a la zona escolar del Parc
de l’Aigua.
Respecte a l’execució de les obres al carrer Hostal i a l’avinguda d’Artesa, la regidora
d’urbanisme preveu que podran fer-se abans de l’estiu.
Joan Sisó, Jubilats de la Bordeta. Reprèn el tema de la rotonda de l’avinguda de les
Garrigues per comentar que certament es tracta d’una necessitat pendent des de fa
molt temps, però, tanmateix, es mostra comprensiu respecte a les dificultats del
municipi per poder fer aquesta inversió en temps de crisi. Sisó manifesta el seu
convenciment que l’ajuntament realitzarà aquesta obra tan aviat com les possibilitats
econòmiques li ho permetin.
Montse Parra valora i agraeix el realisme de les paraules apuntades pel representant
del Jubilats de la Bordeta i adverteix que en la situació econòmica actual, prioritzar
esdevé fonamental i que la prioritat hores d’ara és treballar en el manteniment de la
molta obra feta durant els darrers anys.
Guadalupe Pavón (AMPA J.Maragall)
Incideix novament en el tema de la malaltia dels arbres de l’avinguda de vora del canal
(Av. de “la Canadiense”, en paral·lel al carrer Campament), diu que ja va comunicar a
Medi Ambient -fa dos anys per - que els arbres embruten el terra, els bancs i la barana
del canal. Demana que és vegi la manera de trobar una solució.
Com a veïna del carrer de les Roses, parla també que es va fer una millora a una zona
del carrer on hi ha escales (per facilitar la mobilitat a persones amb cotxets de nens i a
persones amb mobilitat reduïda), no obstant això, afirma que aquesta millora no ha
resultat suficient, i, a més, ha comportat que s’hagin perdut places d’aparcament en
un lloc on ja de per si eren escasses. Demana que es revisi el que s’ha fet, i que es
tingui en compte que es tracta d’una zona molt habitada on l’elevat deteriorament de
la conservació de les voreres implica un elevat risc per als vianants.
Pavón, també proposa de fer un estudi de possibles mesures per facilitar el trànsit del
carrer Palauet; diu que es tracta d’una via molt llarga i per la que s’hi circula massa de
pressa. Suggereix la possibilitat d’incorporar un nou semàfor o pas elevat per a
vianants en algun punt a determinar. També proposa eliminar algunes places
d’aparcament a les cruïlles del carrer Palauet, ja que els vehicles que volen incorporarse des de carrers perpendiculars (Centre; Àger...), tenen greus problemes de visibilitat.
En un altre ordre de coses, Pavón afirma que la Bordeta és un barri amb molts
equipaments i espais públics que -al seu entendre- podrien ser rendibilitzats millor des
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d’un punt de vista sociocomunitari. Es refereix en concret als patis interiors de les
zones escolars i demana si és possible substituir la figura dels voluntaris que
s’encarreguen d’obrir i tancar aquells espais per personal municipal.
La regidora d’urbanisme, Marta Camps, pren nota de la problemàtica dels arbres de
l’avinguda de “la Canadiense” per comunicar-ho a la regidoria de Medi Ambient.
Quant al carrer de les Roses i altres adjacents (Bellavista; Drets Humans...), Camps
afirma ser conscient de l’existència d’alguns problemes d’accessibilitat i aparcament,
però constata que encara hi ha actuacions pendents que milloraran aquella zona.
Sobre la manera com reduir la velocitat del trànsit al carrer Palauet, la regidora
d’urbanisme sospesa l’oportunitat de provar amb unes noves bandes rugoses de nova
generació que són menys sorolloses que les que s’havien instal·lat anteriorment en
aquell mateix carrer. Camps afirma també que s’estudiarà la possibilitat d’eliminar
alguna plaça de pàrquing als encreuaments del carrer Palauet en què s’observi que la
manca de visibilitat resulti un problema per a la mobilitat segura de persones i
vehicles.
Sobre l’obertura dels patis dels equipaments públics, Camps descarta una altra solució
que no passi per la col·laboració de voluntariat i esmenta que aquesta fórmula ja està
funcionant correctament –durant el cap de setmana- a dos centres del barri: els
col·legis Joan Maragall i Parc de l’Aigua.
Ramon Balañà, Natació per a Tothom. Fa saber que a l’avinguda del Pla d’Urgell, en
diferents trams, però de manera concreta a l’alçada del núm. 36, també hi ha arbres
que gotegen resina.
Miquel Vidal, UE Bordeta. Lloa la tasca de les persones que fan voluntariat
encarregant-se d’obrir i tancar espais públics durant el cap de setmana, diu que és una
tasca molt útil i que beneficia tant als menors del barri com a les seves famílies.
Marga Cristobal, AMPA Escola el Carme. Parla de l’existència d’una grua en una obra
aturada a l’Av. Fontanet, 59. Informa que hi ha cigonyes que embruten el carrer i els
cotxes amb excrements. Demana què es pot fer perquè es retiri l’esmentada grua.
Cristobal, comenta també que aquella zona és especialment bruta, atès que al
problema de les cigonyes s’hi ajunta el degoteig de la resina dels arbres i els
excrements de gos. Demana que s’incrementi la neteja de la zona del Parc de l’Aigua i
que hi hagi un major control sobre les persones que hi porten a passejar els gossos.
La regidora de zona lamenta l’existència d’un problema de civisme a la ciutat i diu que
cal ser conscients que la solució no és ni fàcil, ni ràpida.
Marta Camps informa que l’ajuntament ha anat fent diferents campanyes i que ara
mateix s’està fent difusió del llibret de civisme i convivència amb l’objectiu de crear
una major consciència del problema. Segons les regidores Camps i Parra, s’ha de
combinar educació (escola, família, agents cívics, etc.) juntament amb altres accions de
caràcter coercitiu.
Sobre la possibilitat de fer retirar la grua d’una obra abandonada, Camps diu que no és
cosa fàcil; per treure-la cal verificar moltes coses: si la llicència està caducada; si la
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propietat és d’un banc (quan hi ha un embargament), etc. Malgrat tot, la regidora pren
nota perquè es facin les gestions pertinents.
Mònica Rodríguez, AMPA Escola el Carme. Diu haver observat que durant el Carnaval
del barri, els serveis de neteja, a diferència de les festes que es fan al centre de la
ciutat, van tardar molt en realitzar la neteja del confeti que va quedar escampat pel
terra.
La regidora d’urbanisme li respon que per agilitzar la recollida, en el cas d’una activitat
atípica, cal preveure d’antuvi la petició d’un servei de neteja especial.
Dolors de Pi, Biblioteca del Centre Cívic. Com usuària del servei de Bus, es queixa que a
la parada de Bus del 29 de Francesc Macià, caldria una protecció perquè les persones
que esperen no pateixen l’impacte de les defecacions de colom. Més enllà d’una
qüestió de salubritat, de Pi diu conèixer diversos casos de persones a les que s’ha fet
malbé la roba per culpa dels excrements d’aquestes aus.
Raul Rojas, Col·lectiu Bordeta.net. Com a efecte col·lateral de l’existència d’una parada
de Bus -a Palauet 54- hi ha un grup de joves que no deixen d’embrutar amb pintura la
façana d’aquella finca i de trucar al timbre de la casa, la qual cosa provoca un
important perjudici i malestar als veïns afectats. Demanen la possibilitat de traslladar
uns metres més endavant la parada, adduint que en aquell lloc de carrer solament hi
ha una casa deshabitada.
Rojas, comenta també que al 26 de l’Av. de Fontanet, vora la porta de la ludoteca, hi
ha la tanca d’una obra paralitzada que està desajustada, cosa que pot comportar el risc
que algun menor pugui precipitar-se per l’escletxa i fer-se molt mal.
Camps no veu que la solució de canviar la parada de Bus sigui la millor opció, el que
caldria és poder arribar a evitar la conducta incívica.
Acabat el torn de paraules la regidora Camps informa de l’entrada en vigor de les
noves targetes de Bus i explica el procediment que els usuaris hauran de realitzar per
adaptar-se a una nova modalitat de tarja pensada per premiar a les persones que més
utilitzin aquesta modalitat de transport públic.
Per finalitzar el plenari, la regidora de zona, Montse Parra, realitza un repàs de les
peticions fetes durant el decurs de la reunió i es compromet a gestionar-les. Acte
seguit, agraeix als assistents la seva participació i dóna per acabat el plenari del Consell
Territorial.
Lleida, 15 de març de 2012

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11
CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11 (la Bordeta)
Plenari realitzat el 17 de desembre de 2012, al Centre Cívic de la Bordeta
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
A.VV la Bordeta; Ass. Comerciants la Bordeta; U.E. Bordeta; Col·legi el Carme; AMPA
Col·legi el Carme; Escola l’Esperança; AMPA Escola Esperança; AMPA Escola Joan
Maragall; Escola Parc de l’Aigua; Escola Enric Farreny; Fundació Casa Casero; Col·lectiu
Bordeta.net; Parròquia St. Agustí; IES Maria Rúbies; AMPA IES Maria Rúbies; Escola
Bressol Albarès; Sícoris Club; Esplai la Bordeta; CIJCA; Museu de l’Aigua; Serveis
Personals; Anticoagulats Lleida; Assoc. Ocellera el Ram.
Persones:
Rosa Adell; Mª Rosa Solé; Mª Carmen Guerrero; Miquel Vidal; Rafael Sopena; Raul
Rojas; Isabel Prats; Matias Blanco; José L. Jorge Hernández; Marga Cristóbal; Mònica
Rodríguez; Catalina Mejias; Maria Giró; Guadalupe Pavón; Jaume Giribet; Ica García;
Antonio Chacón; Lluís Tarazón; Emili Loncà; Dolors Capdevila; José Luis Calvo; Judit
Tarragó; Joan Nos; M. Cristina Barreda; Robert Torrent; Ramon Corral.
Per l’administració local:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Montse Parra; la regidora de Participació
Ciutadana i vicepresidenta del CTZ11, Dolors Arderiu; la 1a tinent d’alcalde i regidora
d’Urbanisme, Marta Camps; El regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez; les
tècniques de la Paeria Elena Cervera i Carme Sabaté; i el secretari del Consell
Territorial, Francesc Mòdol.
Excusa la seva assistència la representant de l’Escola Parc de l’Aigua, Pepita Molló.
La regidora de zona, Montse Parra, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la
zona 11 donant la benvinguda a les persones assistents. Feta la presentació, la
presidenta del Consell Territorial cedeix l’ús de la paraula a la 1a tinent d’alcalde,
Marta Camps, perquè informi de les accions municipals més significatives que s’han
dut a terme, a la zona, des de l’anterior Consell.
Marta Camps, inicia una exposició en què descriu detalladament el conjunt
d’intervencions municipals que s’han realitzat a la zona 11, en el decurs dels darrers
temps. Parla de:
-Millores a la via pública:
o Projecte complementari d’interconnexió de la LL-11 pel “camí de Picos”.
o Millores del carrer Hostal entre c/ Col·legi i Ignasi Bastús.
o Neteja, arranjament i pilones del solar que llinda amb els carrers Hostal, Ignasi
Bastús, i Castelldans.
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o Millores de l’Av. d’Artesa entre el núm. 2 i el carrer de l’Albagès (vorera;
aparcament de vehicles i motos; contenidors; jardineres...); i entre els carrers
Isern i St. Agustí (vorera; “escossells” dels arbres...).
o Mobiliari urbà a diferents zones del barri (18 bancs; 15 papereres; 3 jardineres,
1 aparcabicis...).
o Renovació d’enllumenat i reparacions elèctriques a: Av. Artesa; Av. Flix; C/
Castelldans; C/ Sant Paulí de Nola; C/ Sant Viçens de Paül; C/ Hostal; i C/ Alfès.
o Reparació del ferm als carrers Ntra. Sra. del Carme; Travessia de St. Jordi;
Amposta; Alfès; Av. Pla d’Urgell; i les places dels Drets Humans i de la zona del
Parc de l’Aigua.
o Neteja i adequació de diversos solars del barri.
o Millora de la mobilitat a l’entorn del camp de futbol, reorientant el sentit de
circulació dels carrers St.Vicenç de Paül; Maials; Solsona; Mollerussa i St.Agustí.
o Millores de senyalització i regulació de la mobilitat -a peu, en bicicleta i en
automòbil- a l’entorn dels espais escolars dels col·legis Parc de l’Aigua; Joan
Maragall; Enric Farreny; per fer-los més segurs.
-Equipaments:
o Ampliació dels vestidors del camp de futbol de la Bordeta, i millora dels serveis
existents d’aigua, llum, calefacció i gas.
La regidora d’urbanisme, acaba la seva intervenció, fent referència a la funció de
dinamització comercial de la zona de la Copa d’Or –entre Bordeta i Cappont- on
darrerament s’estan instal·lant importants empreses comercials i de serveis.
INICI DEL TORN DE PARAULES:
Ica Garcia, Associació de Comerciants de la Bordeta. Demana informació sobre una
sol·licitud demanant que es millori el ferm de la zona d’aparcament dissuasiva que hi
ha darrera el centre “el Mercat”.
La regidora d’urbanisme confirma, que la petició a què es fa esment serà atesa
properament.
La regidora de zona, fa referència a una llista que li ha lliurat en mà la presidenta de
l’AVV, Mª Carmen Guerrero, i en la que es detallen diversos aspectes que l’associació
de veïns demana resoldre. La regidora Camps efectua una valoració sobre alguns dels
temes que es plantegen, i es produeix un breu intercanvi de punts amb el plenari.
Guadalupe Pavón, AMPA J.Maragall. Planteja els següents temes: 1. que es faci un
seguiment de l’afectació que tenen els arbres de l’avinguda paral·lela al canal, el
tractament fitosanitari que s’ha realitzat no ha funcionat i com a conseqüència el terra
i el mobiliari urbà continuen embrutant-se amb la resina; 2. que no desapareguin els
Agents Cívics, atès que, segons ella, realitzen una feina excel·lent; 3. que els Agents
Cívics també actuïn a l’interior dels autobusos, a fi de posar remei al comportament
incívic d’una minoria d’usuaris; 4. sobre el tancament del tram del carrer Juneda que
transcorre entre una banda i l’altra del col·legi Joan Maragall, afirma que ha set molt
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beneficiós per a la seguretat i la comoditat de la comunitat educativa, demana, però, si
és possible situar en aquell lloc indicadors que avisin que allí està prohibit jugar; 5. es
mostra contrària al fet que de manera sistemàtica s’enganxin cartells “a les columnes”
decoratives que hi ha a l’accés principal del Centre Cívic; 6. demana que es planifiquin
activitats per al jovent de la franja d’edat entre 12 a 16 anys, i que les mateixes
s’implementin aprofitant les infraestructures existents al barri.
La regidora Montse Parra, explica que s’està fent un tractament ecològic per curar els
arbres malalts i que se’n farà seguiment.
Quant a la continuïtat dels agents cívics, la regidora Marta Camps confirma que no
s’eliminarà aquest perfil professional, atès que han demostrat sobradament la seva
utilitat. Respecte a la utilització de les columnes de l’accés del Centre Cívic com a punts
de fixació de publicitat, diu que seria recomanable que les entitats que ho fan
busquessin un lloc alternatiu on posar els seus anuncis, ja que fer-ho allí perjudica la
imatge de l’edifici. En referència a les activitats per a adolescents i joves, valora molt
positivament que es facin propostes que sorgeixin de la pròpia comunitat educativa i
de les associacions del barri, i ratifica que la missió de l’ajuntament és la de recolzar les
activitats d’interès general que se li proposin.
Rafael Sopena, Col·lectiu Bordeta.net. Planteja les següents qüestions: 1. Que es
soterrin les torres elèctriques que hi ha a la confluència dels carrers Ludovicus Pius /
les Borges Blanques / Artur Vives, i que queden a tocar de les cases; 2. demana que
s’urbanitzi el camí públic que va des del carrer Sícoris fins a la zona de la corba del
carrer Palauet, on hi ha el transformador elèctric i una petita zona de jocs infantils.
Sopena, proposa que en aquell espai del carrer Palauet, s’implementi una zona
d’estacionament que pugui ser utilitzada per càrrega i descàrrega dels autocars que
porten usuaris a les instal·lacions esportives del Sícoris Club; 3. Pregunta si és possible
reparar la vella porta metàl·lica del pati del col·legi l’Esperança: solament s’obre una
de les dues fulles; 3. quant a les activitats per nens i joves, explica les activitats que
desenvolupa el Casal Jove i proposa a les entitats educatives del barri projectar un
calendari d’activitats de cap de setmana adreçades específicament a joves entre 12 i
16 anys; 4. Sobre el futur destí de l’antiga “casa Baulies”, recorda que s’havia parlat -fa
anys- de destinar aquell espai a ser un centre juvenil.
Miquel Vidal, UE Bordeta. Agraeix que s’hagin fet les millores dels vestidors del camp,
i demana que es resolgui el problema de circulació del carrer Sant Vicens de Paül,
convertint-lo en carrer de direcció única.
En relació a la programació d’activitats de cap de setmana per adolescents i joves, la
regidora de zona, Montse Parra, ofereix el suport dels serveis del departament
municipal de cultura a fi de poder realitzar visites programades a llocs d’interès de la
ciutat.
José L. Calvo, Anticoagulats Lleida. Explica la missió de la seva associació i la tipologia
d’usuaris a qui atén. Demana que se’ls cedeixi un espai al Centre Cívic de la Bordeta,
perquè durant un dia a la setmana puguin fer les reunions de l’entitat i atendre les
consultes dels seus usuaris.
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La regidora de Participació Ciutadana, Dolors Arderiu, s’ofereix per donar curs a la
petició feta pel representant de l’associació Anticoagulats Lleida.
Antonio Chacón, AMPA Mª Rúbies. Exposa els següents temes: 1. qüestiona la comoditat
dels seients que hi ha a la plaça de Tiurana (confluència entre Av. Pla d’Urgell i carrer
Boqué), i opina que no hi ha prou jocs per als infants; 2. manifesta no entendre perquè
es permet que hi hagi empreses de construcció que tenen obres inactives des de fa
anys, i que no retiren les grues instal·lades que solament serveixen perquè hi niïn les
cigonyes. Chacón, té la percepció que això suposa un risc per la seguretat de les
persones i per a la sanitat pública; 3. Demana que l’ajuntament facilita a l’Institut M,
Rúbies un escenari per a l’acte de graduació dels estudiants d’aquell centre escolar.
La regidora Montse Parra exposa que no es factible que l’ajuntament se’n faci càrrec
de proporcionar-los un escenari; si és fes una excepció amb el seu institut, caldria
haver de fer el mateix amb tots els centres escolars de la ciutat i això seria
econòmicament insostenible. Proposa que demanin un espai públic que ja tingui un
escenari i que facin la festa en aquell lloc.
Respecte al suposat perill de les torres per a la construcció, la regidora d’urbanisme,
Marta Camps, afirma que els protocols de seguretat són molt estrictes, i que les
mateixes estan molt ben ancorades. Camps està d’acord en el fet que els nius de
cigonyes suposen una molèstia i un problema d’higiene pública, però, d’altra banda,
explica que l’ajuntament solament por ordenar el desmuntatge de la grua si ha expirat
el termini que s’ha atorgar al constructor per a fer l’obra.
Quant al tema dels equipaments de la plaça Tiurana, Camps afirma que es veurà si és
possible incorporar alguns bancs que siguin més còmodes que els actuals, i més jocs
infantils.
Maria Giró, Bressol Municipal Albarès. Diu que el problema de les grues i de les
cigonyes afecta molt directament el seu centre escolar; a banda del problema dels
sorolls, el principal inconvenient rau en els excrements i la brutícia dels animals, per la
qual cosa es veuen obligats a haver de sanejar a diari tots els espais de l’escola per
evitar que els petits puguin contreure alguna malaltia. Giró demana que s’estudiï
alguna alternativa dissuasòria perquè les cigonyes no s’instal·lin a la vora de l’escola.
Jaume Giribet, IES. M. Rúbies. Demana si seria possible que l’ajuntament instal·les uns
quants bancs al pati de l’Institut, perquè ara els alumnes, en el seu temps d’oci, no
tenen on seure. D’altra banda, Giribet informa que l’Institut està muntant un conjunt
d’activitats obertes per a la primavera i convida a les persones i associacions del barri a
participar-hi. Respecte a la formació cívica i comunitària dels adolescents i joves, el
representant de l’IES, explica que el seu centre participa activament en el Plenari dels
Infants i adolescents de la ciutat.
Robert Torrent, Sícoris. En matèria d’accessibilitat, pregunta si hi ha hagut alguna
novetat sobre la demanda d’una rotonda a la confluència Av. Garrigues, Av. Flix i carrer
Palauet. Agraeix una proposta feta pel Col·lectiu Bordeta.net, en el sentit
d’implementar una zona d’aparcament d’autocars al carrer Palauet, però puntualitza
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que la veritable solució als seus problemes d’accessibilitat de les instal·lacions del
Sícoris, passa perquè els autocars puguin donar la volta i accedir a la zona de les pistes
i del pavelló, sense necessitat d’haver de fer circumval·lació per alguns carrers estrets
de la dreta de l’avinguda de les Garrigues (Campament, Bellavista, Sant paulí de
Nola...). Torrent, demana també una millora de l’accessibilitat al barri entre l’espai del
“Bowling” i el canal de Seròs, segons ell, transitar per aquell lloc -a peu o en bicicletaes poc segur.
La regidora d’urbanisme, respon que la millora de l’accessibilitat des de Cappont, per
l’avinguda de les Garrigues, està condicionada pel fet que és una zona de propietat
privada i que fins que no hi hagi algun projecte de desenvolupament urbanístic serà
difícil poder fer-hi res. Quant a la rotonda que es demana, Camps diu que és un
projecte que no serà fàcil, atès que està subjecte a la realització de diverses
expropiacions de terreny.
Ma Rosa Solé, Escola Esperança. Demana una solució per al mur que fa la separació del
pati d’aquell centre amb l’avinguda de Flix, ja que aquest està molt deteriorat; demana
que si no és possible que els autors restaurin la seva obra, que aquesta sigui
substituïda per una altra. Sobre la porta metàl·lica del pati, diu que solament s’obre
una fulla perquè en el moment en què es va traslladar el conjunt porta i pilastres (des
de l’antiga ubicació a l’Av. de Flix, fins l’actual, al carrer Hostal), es va produir una
deformació de l’estructura que no es va corregir en el moment de tornar-la a ubicar.
Sobre els soterranis del centre (on hi ha una antiga capella que serveix de magatzem),
la representant del l’escola demana que es faci una neteja i que es retirin restes
dipositades allí, ja que aquell lloc és cada vegada més insalubre.
Marga Cristóbal, AMPA Escola el Carme. En relació al projecte Entorns Escolars Segurs,
proposa que s’implementin zones 30 al voltant de la seva escola. Respecte al respecte
de les normes cíviques, sol·licita que s’actuï per evitar que els carrers de les rodalies
del centre escolar estiguin plens d’excrements de gossos; demana que hi hagi vigilància
per part dels agents cívics i que hom sancionin les persones infractores. Finalment,
Cristóbal denuncia que al carrer Enginyer Llobet, a la zona del Parc de l’Aigua, hi
circulen cotxes superant -de molt- els límits de velocitat permesos; demana que la
Guàrdia Urbana faci controls de velocitat.
Acabat el torn de paraules, la regidora de zona, Montse Parra , agraeix als assistents la
seva participació i dóna per acabat el plenari del Consell Territorial.
Lleida, 17 de desembre de 2012

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11
CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11 (la Bordeta)
Plenari realitzat el dilluns, 10 de juny de 2013, a les 20.00h,
al Centre Cívic de la Bordeta
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV la Bordeta; Ass. Comerciants la Bordeta; U.E. Bordeta; Col·legi el Carme; Escola
l’Esperança; AMPA Escola Esperança; Fundació Casa Casero; Col·lectiu Bordeta.net;
Parròquia St. Agustí; IES Maria Rúbies; Sícoris Club; Esplai la Bordeta; CIJCA; Museu de
l’Aigua; Serveis Personals; Anticoagulats Lleida; Assoc. Ocellera el Ram; Centre el
Mercat; Llar de Jubilats; Lo Somriure Solidari; Fat Revolution.
Persones:
Rosa Adell; Mª Rosa Solé; Mª Carmen Guerrero; Miquel Vidal; Rafael Sopena; Raul
Rojas; Isabel Prats; Ica García; Emili Loncà; Dolors Capdevila; José Luis Calvo; Joan Nos;
Jaume Vilella; Joan Valls; Paulino Campo; Joan Sisó; Pepita March; Magí Valls; Jordi
Baiget; Claudi Vidal.
Per l’administració local:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Montse Parra; la regidora de Participació
Ciutadana i vicepresidenta del CTZ11, Dolors Arderiu; la 1a tinent d’alcalde i regidora
d’Urbanisme, Marta Camps; El regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez; les
tècniques de la Paeria Elena Cervera i Carme Sabaté; i el secretari del Consell
Territorial, Francesc Mòdol.
La regidora de zona, Montse Parra, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la
zona 11 donant la benvinguda a les persones assistents i, a continuació, demana , si
s’escau, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. No hi ha cap objecció: s’aprova.
Acte seguit, la regidora Montse Parra cedeix l’ús de la paraula al regidor Joan Gómez,
perquè expliqui el punt de l’ordre del dia que fa referència a la Comissió de
Salvaguarda de la Carta de la Ciutadania.
Joan Gómez, exposa els criteris generals perquè s’ha creat la Comissió de Salvaguarda i
precisa que és el mecanisme de garantia, de divulgació pedagògica, i de promoció i
defensa dels drets i deures dels ciutadans i ciutadanes, per tal de fer efectius els
compromisos municipals vers la convivència i la cohesió social. Sobre la seva funció,
Gómez explica que la Comissió realitza la instrucció de les queixes i/o suggeriments
que se li remetin, i l’ obertura d’ofici d’expedients quan es consideri que s’ha vulnerat
alguna disposició de la Carta. Quant a la seva constitució, Gómez explica que aquest
organisme el formen cinc persones, nomenades per l’Alcalde a proposta de la
Regidoria de Drets Civils, i que actualment són membres de la Comissió de
Salvaguarda: Manuel Lladonosa i Vall-llebrera; Salvadó Escudé i Baró; Teresa Minguella
i Bertran; Paquita Deltell i Gros; i Rafael Pujol i Solanes.
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Acabada la explicació del regidor Joan Gómez, i prèviament al desenvolupament del 4t
punt de l’ordre del dia, s’informa del conjunt d’activitats que el Col·lectiu Bordeta.net
ha projectat amb motiu de la festa de Sant Joan. Els representants de l’esmentada
associació cultural, Raul Rojas i Rafael Sopena, expliquen els detalls de la “Llengua de
Foc” (que descendirà des de la serra i que servirà per encendre la foguera de St. Joan),
de com es farà la distribució de la Flama del Canigó, per tota Lleida, i de la festa
musical que tindrà lloc a continuació.
També es parla del 2n Festival de Pallassos i Bufons que es previst que es faci, a
diferents llocs del barri el proper 15 de juny. Els pallassos Magí Valls i Jordi Baiget
donen els detalls de les activitats, de la localització concreta de les mateixes, i fan una
invitació a fer difusió del festival i a participar-hi.
Finalitzat el torn extraordinari de paraules dedicat a informar de la celebració
imminent d’activitats culturals, la regidora de zona passa la paraula a la 1a tinent
d’alcalde, Marta Camps, perquè faci un repàs als aspectes més recents de la gestió
municipal a la zona. Entre altres temes, la regidora d’urbanisme parla de:
o Adequació del carrer Miquel Aragonès (voreres, calçada, sanejament, aïgua,
enllumenat, embornals, mobiliari urbà, accessibilitat a la plaça dels DD.HH...).
o Arranjament del cablejat aeri del carrer Alfès.
o Millores d’enllumenat i reparacions elèctriques a: Av. Artesa; Av. Flix; C/
Castelldans; C/ Hostal; C/ Sant Paulí de Nola;
o La inauguració de l’ampliació i millora dels vestidors del camp de futbol.
o El desenvolupament comercial de la regió de la Copa d’Or.
o L’oficina municipal per l’ajuda a persones que tenen dificultats per fer front al
pagament del lloguer o la hipoteca del seu habitatge.
o Els nous instruments normatius per a l’ordenació dels espais públics i la
convivència a la ciutat.
o La implementació d’àrees d’esbarjo per a gossos.
o Valoració de la posada en funcionament de la nova xarxa de línies de bus i els
seus efectes quant a la mobilitat de les persones i dels vehicles.
o Propera campanya per difondre l’ús del transport públic i per facilitar la compra
i la recàrrega de les targes multiviatge.
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, s’inicia el torn ordinari de paraules:
Mª Carmen Guerrero, AVV Bordeta. Es queixa que a la plaça de l’esplai hi ha nois grans
que fan xuts amb pilota de cuiro, generant molèsties i danys a la propietat d’alguns
veïns i posant en risc els nens més petits que també juguen en aquell lloc. A més, M.C.
Guerrero, sol·licita mitjançant uns escrits:
1. que es reomplin de sorra els llocs de jocs infantils de les diverses places del barri;
2. el tancament, neteja i arreglament subsidiari del cablejat del solar del 23 del carrer
Palauet, ja que els propietaris se’n desentenen de les seves responsabilitats;
3. control de pisos buits, a fi d’evitar usos impropis que puguin perjudicar la qualitat de
vida i/o la seguretat dels veïns que hi limiten.
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Rafa Sopena, Col·lectiu Bordeta. Net; i Fundació Casa Casero. Realitza els següents
comentaris:
1. recorda l’interès de fer una rotonda a la cruïlla entre l’Av. de les Garrigues i el carrer
Palauet, però, mentre aquesta no és faci, proposa que en aquella mateixa zona, es
recuperi el camí de pas que uniria els carrers Palauet i Sícoris;
2. demana que s’actuï a la zona entre els carrers Ludovicus Pius i les Borges Blanques,
ja que hi ha una zona de difícil mobilitat a causa de l’existència de torres d’ Alta Tensió
i d’una sèquia de reg;
3. reivindica una plaça pensada per fer activitats específiques de joventut: pistes
d’esport; d’skate; rocòdrom, etcètera. Proposa com a lloc adient per aquesta proposta
alguna zona pròxima a les instal·lacions de l’IES M. Rúbies;
4. opina que si no s’ha de recuperar l’edifici “Casa Baulies” per fer-hi un Casal de Joves,
és millor enderrocar-lo i fer-hi una plaça, ja que en l’estat actual dóna una mala imatge
d’aquella entrada al barri. Quant al Casal Jove, creu que és una necessitat, per tant, diu
que s’ha d’anar pensant una possible futura ubicació;
5. considera que cal millorar i dignificar la senyalètica que informa de l’entrada al barri;
posa com exemple positiu les senyals d’entrada des de la variant sud;
6. suggereix que es reurbanitzi la plaça dels Drets Humans de manera que, aprofitant
els desnivells que hi ha per fer-hi llocs on seure, aquesta esdevingui un espai on poderhi fer activitats i espectacles a la zona central de la mateixa;
7. denuncia que la plaça de vora el molí de Sant Anastasi (entre impressor Botel i St.
Paulí de Nola), està plena d’excrements de gos, per tant és una zona poc adient per al
joc dels infants. Proposa que es col·loquin cartells que prohibeixin la presència de
gossos en aquell lloc. D’altra banda, demana que es negociï amb els propietaris perquè
aquella plaça no quedi tancada un cop s’edifiquin els solars que ara estan buits, i
afirma que seria un lloc força adient per implementar-hi una pista poliesportiva a l’aire
lliure;
8. sol·licita que es reposin els arbres morts del parc Joan Oró, que es repari un
baldador de la zona infantil d’aquell parc: “perquè algun dia caurà”, i que es tingui en
compte posar contenidors de brossa –al perímetre del parc- ja que les papereres de
què es disposa són insuficients per recollir les deixalles que produeixen les persones
que utilitzen aquelles instal·lacions;
9. proposa que –a la serra- s’adeqüin i senyalitzin itineraris esportius per poder fer
caminant, corrent o en bicicleta.
M.C. Guerrero, AVV Bordeta. Informa que des de la seva associació s’han realitzat
activitats orientades a la difusió de civisme, la salut i la cultura. Sobre la gent incívica,
opina que és important que se senti observada per la resta de la ciutadania, ja que això
contribueix a frenar comportaments inapropiats.
Pensant en la promoció de les visites i activitats culturals al molí medieval del barri,
demana que es netegi i endreci el seu entorn urbà.
En referència als usos futurs culturals i educatius del molí, la regidora de zona explica
de quina manera aquest equipament està vinculat a les activitats del Museu de l’Aigua
i l’abast del conveni de col·laboració que s’ha establert amb l’Ateneu Popular de
Ponent per organitzar activitats de dinamització en aquell lloc.
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Ica Garcia, Associació de Comerciants. Pregunta sobre la previsió de l’arranjament de
l’explana del pàrquing dissuasori de darrera “el Mercat”.
La regidora d’urbanisme confirma que la petició a què es fa esment està en curs i que
serà atesa properament.
Claudi Vidal, IES Mª Rúbies. Informa que durant els caps de setmana han accedit al
recinte del centre persones que han realitzat actes vandàlics, raó per la qual han
demanat a la Guàrdia Urbana la màxima col·laboració per evitar que es continuï
produint trencadissa del mobiliari del pati i façana de l’Institut. Com aspectes puntuals,
Vidal pregunta per la tramitació d’unes sol·licituds en què es demanava una font nova
al pati, i un parell de bancs més, com el que ja se’ls va posar.
José L. Calvo, Anticoagulats Lleida. Explica que és l’encarregat d’obrir el pati del
col·legi Joan Maragall i avisa que la tanca del pati de darrera de la porteria (limitant
amb el carrer del Centre) està a punt de caure, raó per la qual demana reforçar-la amb
la finalitat que ningú prengui mal.
Referent a la problemàtica dels excrements de gos, opina que sempre solen ser les
mateixes persones incíviques les que ocasionen problemes.
Paulino Campo, veí de la zona del carrer Canal. No troba una bona idea que s’hagi
creat una àrea d’esbarjo per a gossos, ja que a la pràctica s’ha aconseguit que tot
aquell lloc s’hagi degradat per l’acumulació de la brutícia dels animals, i que
actualment no sigui un espai salubre per al lleure de les persones. Demana que es
netegi sovint o que s’actuï amb els propietaris d’animals que no recullen els
excrements. Quant a l’entorn de la torre que hi ha dintre dels límits del Parc de l’Aigua,
diu que també està ple de brutícia i demana que es netegi.
Jaume Vilella, Sícoris Club. Es referma en la importància d’impulsar a curt termini
l’execució d’una rotonda en la intersecció de l’Av. de les Garrigues i la de Flix, amb els
carrers Palauet i Juneda. Segons el representant del Sícoris, aquesta infraestructura
urbana milloraria molt la mobilitat urbana al barri, a la vegada que resoldria
l’accessibilitat en vehicle a les instal·lacions del club.
Vilella, suggereix com una solució per alleugerir el problema d’accessibilitat al club,
que s’habiliti un nou carril per poder girar a l’esquerra des del pont del canal, en
direcció al pavelló esportiu.
La regidora d’urbanisme diu que una solució a curt termini no és factible
econòmicament, per les expropiacions que comporta, i que la solució a la demanda
caldrà trobar-la en el marc de l’aprovació del nou Pla General d’Urbanisme.
Sobre l’arranjament del mur del centre educatiu de l’Esperança i l’espai urbà contigu,
explica que s’ha demanat a l’escola municipal de Belles Arts i als Serveis Municipals de
Jardineria que proposin una solució per millorar artística i paisatgísticament aquell
indret
Paulino Campo, veí de la zona del carrer Canal. Exposa que entre l’Av de les Garrigues i
la zona de la Canadiense (Carrer Campament), hi ha un tram de 200 metres de barana
antiga que té sectors en mal estat que caldria verificar per raons de seguretat.
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Raul Rojas, Col·lectiu Bordeta. Demana:

1. que, a la Copa d’Or, es permeti girar a l’esquerra en la confluència del carrer
Enginyer Santi Companys amb el carrer Enginyer Antoni Llobet, de manera que sigui
possible accedir directament a l’hipermercat que hi ha en aquella precisa cruïlla, sense
haver d’anar a donar la volta fins a la rotonda de l’Av. Miquel Batllori, i de provocar
una major congestió del trànsit que puja i que baixa per aquell important vial;
2. que es repari bé un clot que hi ha a la calçada davant del numero 55 del carrer
Centre, ja que les reparacions que s’han fet fins ara han durat molt poc;
3. que es fixin correctament unes papereres que hi ha entre els carrers Juneda i Beata
Jornet, vora el col·legi El Carme.
La regidora d’urbanisme fa una reflexió sobre la necessitat de tenir consciència de les
peticions que són possibles i les que no, en el moment actual. Camps fa referència a les
dificultats urbanístiques i econòmiques d’algunes de les demandes que s’han formulat
en el decurs de la reunió, entre les quals esmenta la rotonda de l’Av de les Garrigues,
la plaça del Drets Humans, el soterrament de línies elèctriques, i la construcció d’una
via de pas per a vianants, que uneixi el carrer Palauet amb el carrer Sícoris.
Quant a preveure un espai de plaça a la zona de vora el molí, la regidora diu que és una
possibilitat que caldrà estudiar, com també caldrà decidir si s’acaba per enderrocar
l’edifici “Casa Baulies”, que està en molt mal estat, per convertir aquell solar i el seu
entorn en una plaça digna.
Rafa Sopena, Col·lectiu Bordeta. Net; i Fundació Casa Casero. Demana informació
sobre el criteri d’aplicació de les taxes municipals segons la zona de la ciutat. En
referència a les taxes per l’activitat comercial, pregunta si seria possible crear alguna
fórmula que permetés una “discriminació fiscal positiva” del petit comerç de
proximitat, atès que aquest “realitza una funció que ajuda l’estructuració social”.
Dintre de l’àmbit del subministrament d’energia elèctrica per a les llars i equipaments
de la ciutat, Sopena suggereix la possibilitat que l’ajuntament inverteixi en una planta
termosolar per produir la seva pròpia energia, més barata, o que s’estudiï la viabilitat
que l’ajuntament actuï com a “central de compra energètica” de manera que es pugui
obtenir una rebaixa en el preu de compra de l’electricitat, a les companyies.
En referència a les dinàmiques d’articulació de les entitats que conformen el Consell
Territorial, manifesta el seu interès perquè es produeixin sinèrgies autònomes de
col·laboració que vagin més enllà de la participació en els dos plenaris anuals del
Consell.
A les observacions del representant de Col·lectiu Bordeta. Net i Fundació Casa Casero,
la regidora Marta Camps explica els criteris d’aplicació de les taxes municipals segons
la zona de la ciutat; que no es possible l’aplicació de taxes per activitats si no és en
base a paràmetres objectivables, ja que d’altra manera s’entraria en una dinàmica
inacabable de greuges comparatius entre uns establiments comercials i altres.
Referent a una actuació orientada a l’estalvi energètic de la Paeria, la regidora Camps
anuncia que properament es realitzarà l’externalització del servei de l’enllumenat
públic de Lleida, la qual cosa permetrà, a més garantir noves inversions en la
modernització de la xarxa urbana, reduir la càrrega impositiva que paga la ciutadania
per aquest concepte.
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Sobre les potencials dinàmiques de funcionament del Consell, el regidor Joan Gómez i
la regidora Montse Parra, coincideixen en la idea que són les pròpies associacions que
integren el Consell Territorial –de motu proprio- les que han marcar el tempo dels
temes de què volen tractar i dels projectes que volen compartir en els plenaris.
Ica Garcia, Associació de Comerciants. En la línia de l’exposat en la intervenció
anterior, troba a faltar una major comunicació entre els diversos agents socials del
barri que formen part del Consell.
Acabat el torn de paraules, la regidora de zona, Montse Parra , agraeix als assistents la
seva participació i dóna per acabat el plenari del Consell Territorial.
Lleida, 10 de juny de 2013

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11
CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11 (la Bordeta)
Plenari realitzat el dilluns, 16 de gener de 2014, a les 20.00h,
al Centre Cívic de la Bordeta
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV la Bordeta; Ass. Comerciants la Bordeta; U.E. Bordeta; Col·legi el Carme; Escola
l’Esperança; AMPA Escola Esperança; Fundació Casa Casero; Col·lectiu Bordeta.net;
Parròquia St. Agustí; IES Maria Rúbies; AMPA IES Maria Rúbies; Esplai la Bordeta;
CIJCA; Centre Obert “el Mercat”; Serveis Personals; Anticoagulats Lleida; Assoc.
Ocellera el Ram; Llar de Jubilats; Comissió pro Institut Parc de l’Aigua; Biblioteca;
Escola Parc de l’Aigua.
Persones:
Rosa Adell; Mª Rosa Solé; Mª Carmen Guerrero; Miquel Vidal; Rafael Sopena; Isabel
Prats; Ica García; Tere Farré; José Luis Calvo; Joan Nos; Joan Valls; Paulino Campo; Joan
Sisó; Claudi Vidal; Antonio Chacón; Noemí Alonso; Hugo Perascoll; Judith Tarragó;
Alfredo Piñol; M. Dolors de Pi; Isabel Miranda.
Per l’administració local:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Montse Parra; la 1a tinent d’alcalde i
regidora d’Urbanisme, Marta Camps; El regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez;
i el secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.
Excusen l’assistència la regidora de Participació Ciutadana, Dolors Arderiu, i el
representant de Somriures Solidaris, Jordi Baiget.
En absència de la regidora Montse Parra, el regidor de Coordinació de Barris, Joan
Gómez, inicia la sessió plenària del Consell Territorial de la zona 11 donant la
benvinguda a les persones assistents. A continuació, demana, si s’escau, l’aprovació de
l’acta de la sessió anterior. No hi ha cap objecció: s’aprova.
Acte seguit, el regidor de Coordinació de Barris, cedeix l’ús de la paraula a la regidora
Marta Camps, perquè faci un repàs als aspectes més recents de la gestió municipal a la
zona. Entre altres temes, la regidora d’urbanisme parla de:
o Adequació del carrer Miquel Aragonès (voreres, calçada, sanejament, aigua,
enllumenat, embornals, mobiliari urbà, accessibilitat, connexió amb la plaça
dels Drets Humans...).
o Zona d’aparcament dissuasori amb connectivitat d’autobús, a l’avinguda Miquel
Batllori (entre Cappont i Bordeta);
o Actuacions per a la millora de la seguretat a la via pública (visibilitat als passos
de vianants, passos elevats, bandes rugoses, etcètera), reforçament de la unitat
de trànsit de la Guàrdia Urbana, i impuls de la campanya divulgativa i educativa
“Amb tu, a Lleida ens movem segurs”;
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o Actuacions en l’àmbit de disciplina urbanística: 400 ordres d’execucions per
manteniment de pisos; multes a bancs propietaris de pisos, per incompliments;
mesures subsidiàries per resoldre problemes de pisos “okupats”; retirada de la
grua vora l’Escola Bressol Albarès;
o Projecte de rehabilitació i millora d’espais i accessos al barri: a l’avinguda de les
Garrigues entre el pont de l’Av de Barcelona i el canal de Seròs; a la plaça de
l’Esplai; i a les interseccions entre el carrer Juneda amb l’Av. de les Garrigues i
les Avingudes d’Artesa i del Pla d’Urgell;
o Substitució de la barana del pont sobre el ferrocarril que hi ha al final del carrer
Hostal, per una de més segura.
Acabada l’exposició de la regidora d’urbanisme, s’inicia el torn ordinari de paraules:
Mª Carmen Guerrero, AVV Bordeta. Parla sobre la conveniència de regenerar l’entorn
del molí -“que ara està brut i ple de matolls”- de forma que serveixi com a espai per a
l’aparcament gratuït en benefici del comerç de la zona i de les persones que en un
futur proper vulguin anar a visitar la zona museística del Molí.
Altrament, Guerrero fa esment que el passat setembre, en una reunió de treball amb
l’ajuntament, va presentar una relació de 23 punts per millorar el barri i demana que
se’n vagi fent el seguiment.
Els temes a què fa referència la representant de l’AVV són:
01. reparació de rajoles al número quinze de l’Av. del Pla d’Urgell;
02. replantar un arbre davant del número 2 del carrer Hostal;
03. revisió de la capacitat d’absorció de les clavegueres a la zona entre el número
trenta un i el quaranta cinc del carrer Col·legi, atès que en situació de forts aiguats han
vessat aigües brutes pels lavabos i cuines d’algunes cases;
04. neteja dels voltants del Molí i habilitació de zona d’aparcament, al solar del costat;
05. preveure una zona d’esports i esbarjo per la gent jove del barri;
06. millora de la mobilitat a la cruïlla entre els carrers Palauet, Juneda i Av. de les
Garrigues;
07. reparació de les voreres i el ferm del carrer Alfès;
08. enderrocar Casa Baulies per poder fer una plaça en aquell lloc;
09. aixecar l’alçada dels cartells que informen –a les places- sobre la prohibició de
portar-hi gossos i de jugar a la pilota;
10. neteja dels embornals;
11. arranjament de la plaça de l’Esplai;
12. treure el carril bici de la plaça de l’Amistat per posar-hi zona d’aparcament de
càrrega i descàrrega, amb finalitats comercials;
13. neteja de diferents solars del barri, per evitar incendis i la insalubritat per
acumulació de brutícia;
14. renovació de la plaça dels Drets Humans;
15. arreglar el cablejat del solar de vora el número vint-i-u del carrer Palauet, a l’alçada
del carrer Centre;
16. senyalitzar el límit de velocitat a què es pot circular entre el tram del carrer Hostal
de vora les piscines i la Torre Blasi;
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17. vianalitzar el tram entre la plaça de l’Esplai i el número quaranta tres del carrer
Sant Francesc de Sales;
18. actuacions a l’entorn de la plaça del molí (neteja, col·lector...);
19. arreglar el desnivell del pas elevat de davant del Centre Cívic;
20. solucionar el problema amb la rampa de la plaça dels Drets Humans;
21. resoldre la identificació del bloc número u de la plaça del Molí;
22. neteja del solar que hi ha a la cruïlla de l’Av. Miquel Batllori amb el carrer Sant Paulí
de Nola, i de la vorera del costat de l’hipermercat pròxim;
23. arranjament de la pista i el pati interior del Centre Cívic.
Rafa Sopena, Col·lectiu Bordeta.net; i Fundació Casa Casero. Realitza els següents
comentaris:
01. en benefici de la mobilitat al barri i com un factor per afavorir el comerç, suggereix
crear una nova zona d’aparcament dissuasori a l’àrea d’expansió del barri, per darrera
del carrer Boqué, entre el CAP i l’IES Maria Rúbies;
02. manifesta la seva conformitat perquè s’intensifiqui el manteniment i neteja de la
plaça del Molí, però opina que -en lloc de posar-hi aparcaments- allò que caldria seria
crear una zona de qualitat -i lliure de gossos- per al jocs dels infants, la pràctica de
l’esport i del lleure comunitari, per la qual cosa, planteja la necessitat de redefinir els
usos a fer de l’espai públic existent i suggereix que caldria negociar convenis amb
propietaris privats per tal de guanyar més espai per al gaudi comunitari;
03. reivindica una petició anterior: “que és faci un passatge de vianants que uneixi el
carrer Palauet amb el carrer del Sícoris”;
04. demana que s’ampliï -cap a la costa del carrer Palauet- la intervenció prevista a la
cruïlla del carrer Juneda amb l’Av. de les Garrigues, ja que en aquell lloc, vora un parc
infantil, hi ha un transformador que s’hauria d’eliminar i cables elèctrics que s’haurien
de soterrar;
05. proposa habilitar un circuït tancat per fer caminades, córrer a peu i passejat amb
BTT que enllaci el barri amb la serra. En concret, fa referència a petites intervencions
que permetin utilitzar uns camins de circumval·lació que transcorren per la serra de
darrera de la variant sud i que permetrien fer un circuit d’uns vuit kilòmetres de
longitud.
Antonio Chacón, AMPA IES M. Rúbies. Es queixa per la presència d’una grua al pati del
núm. 76 de l’Av. Pla d’Urgell, ja que creu que és problemàtica tant des d’un criteri
higiènic (és lloc de descans de cigonyes), com per raons de seguretat (percepció de
l’existència de risc de caiguda). A més, el representant de l’AMPA de l’Institut, lamenta
que el pati esmentat, a banda d’estar ple de brutícia i de donar mala imatge, té un
sistema de tancat de malla metàl·lica, que no impedeix que els menors que juguen en
el parc que hi ha a la vora puguin entrar-hi, amb risc de fer-se mal. En conseqüència,
insta l’ajuntament que obligui el propietari del solar a posar una tanca segura.
Respecte a algunes qüestions tractades en Consells anteriors, Chacón reitera:

20

01. que els bancs que hi ha a la plaça Tiurana són incòmodes per a les persones grans,
atès que no tenen respatller on recolzar l’esquena; i que en aquell lloc hi manquen
més jocs per als infants; i
02. que calen bandes rugoses, o alguna opció alternativa, per pacificar la velocitat dels
vehicles que enfilen la baixada del pont sobre la línia de l’AVE (venint dels Magraners)
direcció cap a l’avinguda del Pla d’Urgell, especialment en el tram més proper a les
instal·lacions del IES Maria Rúbies, a la intersecció amb el carrer Boqué.
Sobre la percepció de risc per la possibilitat de caiguda d’una grua de construcció, la
regidora d’urbanisme garanteix la seguretat d’aquesta mena d’estructures, si, com és
el cas, passen periòdicament les revisions de seguretat obligatòries. Quant a iniciar un
procediment per obligar a enretirar-la, diu que es tracta d’una opció que no és
plausible en tant que l’empresa constructora té la llicència municipal d’obres en regla i
que compleix tots els requisits de seguretat a què se l’obliga.
Ica Garcia, Associació de Comerciants. Exposa que la seva associació vol dur a terme
una campanya informant dels punts d’aparcament dissuasori que poden utilitzar les
persones que visitin el barri. La representant dels comerciants de la Bordeta, explica
que estan valorant la possibilitat de poder implementar en els esmentats espais
d’estacionament gratuït, panells que informin de l’oferta comercial existent.
Hugo Pedascoll, veí del carrer Ludovicus Pius. Exposa la molèstia que suposa per als
veïns haver de viure amb torres elèctriques a tocar de les seves cases. Pedascoll
denuncia que aquesta circumstància es dóna a la confluència de Ludovicus Pius tant
amb l’Av. d’Artesa, com també amb el carrer de les Borges Blanques. Hugo Perascoll,
demana que es realitzi el soterrament de línies elèctriques al·legant raons de salut i la
conveniència de millorar el paisatge urbà, i, complementàriament a l’actuació
esmentada, proposa que es cobreixi un tram de la sèquia de rec que hi ha a la futura
zona de prolongació del carrer de Ludovicus Pius, amb la finalitat d’evitar qualsevol
mena d’accident de les persones que es mouen per aquell entorn, a tocar de l’horta.
La regidora Camps, pren nota de la petició que s’ha plantejat i s’ofereix a negociar amb
la companyia propietària de les torres elèctriques una solució que permeti millorar la
qualitat de vida del veïnatge afectat, tot i que adverteix que aquesta mena de
negociació amb companyies elèctriques no acostuma a resultar fàcil.
Claudi Vidal, IES Mª Rúbies. Agraeix –en nom de la comunitat educativa- que se’ls
hagin facilitat bancs per al pati, i recorda que ara estan pendents que se’ls incorpori
una font i les papereres que hi ha demanades. El director de l’IES, també informa que
pròximament es farà una activitat oberta –inclosa dintre del projecte Agenda 21- en
què s’inaugurarà la plantació de nou arbrat, i la implementació d’unes graderies que
els ha cedit l’ajuntament.
En un altre ordre de coses, Vidal explica que –en el marc de la llei d’ensenyament
vigent- la Generalitat no hi ha previst que l’IES M. Rúbies imparteixi cap cicle formatiu,
ni cap programa de qualificació professional (PQPI) per preparar els estudiants que no
acabin l’ESO, i defensa que seria bo per al barri disposar d’aquesta oferta formativa,
donat el perfil d’una part de l’alumnat que té com a referència el barri i al que haver de
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marxar a un Institut de fora pot incrementar el risc d’abandonament escolar. En
resposta a la necessitat esmentada, i com a previsió de futur, Claudi Vidal anuncia que
el seu centre educatiu demanarà poder implementar la nova Formació Professional
Bàsica Inicial (que substituirà la PQPI) per alumnes de més de 15 anys que no es
treguin l’ESO, raó per la qual sol·licita el recolzament de totes les associacions i agents
socials del barri.
Rosa Solé, Escola l’Esperança. Felicita l’IES M. Rúbies pel seu compromís en la posada
en marxa d’iniciatives inclusives per ajudar les noies i nois estudiants amb dificultats
d’aprenentatge, entenent que això suposa un gran benefici per la comunitat a la que
dóna servei l’Institut M. Rúbies.
Paulino Campo, veí de Passatge Miquel Aragonès. Vol agrair les obres de millora del
passatge Miquel Aragonès, però exposa que arran de les mateixes, ara tenen un
problema que abans no tenien: la velocitat de vehicles que hi circulen, cosa que ha
comportat l’increment del risc d’accident per als infants que es mouen per aquell
indret. Campo, proposa com a solució que es canviï el sentit de circulació de
l’esmentat passatge, de manera que la gent que ara l’utilitza per fer la circumval·lació
d’accés a les instal·lacions del Sícoris, deixaria de fer-ho.
D’altra banda, Paulino Campo denuncia que una empresa de rentat de vehicles a la
que s’accedeix des del número 88 de l’avinguda de les Garrigues, utilitza com a sortida
de les seves instal·lacions –sense permís de gual- una porta del darrera que dóna al
passatge Miquel Aragonès, per la qual cosa els vehicles surten del rentador passant per
damunt de la vorera, sense autorització.
Sobre l’àrea d’esbarjo de gossos de vora el canal, Campo opina que, al ser una zona
oberta, aquesta ha esdevingut un problema de salut pública, raó per la qual demana
que s’acoti i tanqui l’espai en què els animals poden moure’s en llibertat, preservant
de brutícia les zones de joc dels infants.
Per finalitzar la seva intervenció, Campo demana que s’insisteixi en fomentar el
civisme dels propietaris d’animals i que s’incrementin les sancions a les persones
infractores.
Arran de peticions anteriors, en el sentit que caldria incrementar la pressió contra els
comportaments incívics, vàries persones del plenari manifesten estar d’acord perquè
es faci publicitat de les actuacions sancionadores que fa la Guàrdia Urbana de paisà, a
fi que l’esmentada informació serveixi com un factor més de dissuasió adreçat a les
persones incíviques.
Joan Valls, Parròquia St. Agustí; Esplai la Bordeta; CIJCA; Centre Obert “el Mercat”. Fa
una observació sobre el fet que cap de les línies de bus de la Bordeta permet l’enllaç
directe amb l’estació de ferrocarril. Valls, considera que això és una carència greu, ja
que suposa una incomoditat per a la gent que ha de fer transbordament amb maletes,
i afirma que aquesta circumstància no és un factor que influeixi a favor de la utilització
del transport públic.
La regidora Camps argumenta els criteris d’eficiència i de racionalitat que s’han fet
servir a l’hora de dissenyar les rutes de cada línia de bus i justifica que en alguns casos
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calgui fer transbordament gratuït per arribar des de la Bordeta a determinats punts de
la ciutat.
José L. Calvo, Anticoagulats Lleida. Lamenta que malgrat l’acció dels serveis de neteja
municipal, a les poques hores el carrers ja tornin a estar els amb excrements de gos
escampats per tot arreu.
En matèria de mobilitat, Calvo denuncia que molts conductors cometen la infracció de
girar des del carrer Palauet cap a l’Av. de Flix la qual cosa comporta un factor de risc
per a la mobilitat en aquella cruïlla. El representant de l’associació Antocoagulats
Lleida considera que fins que no habiliti la rotonda que hi ha prevista en aquell lloc no
és resoldran els problemes de mobilitat en aquell punt on conflueixen Av. garrigues i
Av. de Flix, amb els carrers Palauet i Juneda.
Quant a l’accessibilitat -a peu- a l’Institut M. Rúbies, Calvo demana que es tingui en
compte que davant de la porta principal de l’IES s’entolla l’aigua quan plou, ja que
l’embornal de la claveguera no té prou absorció. Proposa que es posi un reixat al terra
com el que es va col·locar a l’IES Ronda per resoldre un problema de les mateixes
característiques.
Acabat el torn de paraules, la regidora de zona, Montse Parra, s’excusa que no haverse incorporat a la reunió des d’un inici; agraeix als assistents la seva participació; i dóna
per acabat el plenari del Consell Territorial.
Lleida, 16 de gener de 2014

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE ZONA
Reunió conjunta dels Consells de les zones 10; 11; i 12.
Sessió plenària celebrada el dimarts, 30 de setembre de 2014, a les 20.00h,
al Centre Cívic Bordeta.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV. Cappont; AVV. Bordeta; AVV. Magraners; Escola l’Esperança; Escola Magraners; Escola Joan
Maragall; AMPA Francesco Tonucci; EMD Raimat; Sícoris Club; Serveis Socials; Àrea Dona Cappont;
Col·lectiu Bordeta.net; Llar de Jubilats Bordeta; Llar Jubilats dels Magraners; Llar Jubilats St. Cecilia;
L’Hangar Magraners; Centre Formació d’Adults Segrià; Assoc. Comerciants Bordeta; Parròquia
Sagrada Família; Assoc. Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica; Fundació Jovent i Parròquia;
Museu de l’Aigua; Club Esportiu Pujada a la Seu Vella; Salesians St. Jordi; Esplai Bordeta.
Persones:
Julia Acidre; Elena Aznar; Alexandra Descàrrega; Maria Duocastella; Joan Farré; Loli Felipe; Carme
Farran; Ica García; Sònia Garcia; M. Carme Guerrero; Isabel Martínez; Jaume Mayoral; Francesc
Mestrich; Carme Mòdol; Hugo Pedascoll; Isabel Prats; Sandra Quer; Veni Ros; Alejandro Roselló;
Ramon Salla; Alexandra San Martín; Ramon Sans; Isabel Santiago; Rafael Sopena; Lluís Trujillo; Joan
Valls; Isabel Villar; Ángel Pérez; Antonio Águila; Juan Gallardo; Marc Sans; Joan Moraño; Josep M.
Cereza; Joan Buloix; Julián Baena; Belén Reche; Ainhoa Casabón; Carles Margalef; Josep M. Molina;
Jordi Buloix; Jordi Amorós; Estefania Berés; Mati Díaz; Antonio Camí; Araceli Alcaide; Roser
Degreria; Rosa Baca.
Per l’administració municipal:
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el regidor de la zona 06, Jesús Castillo; la regidora de la zona 07,
Maria Rosa Ball; la regidora de la zona 09, Sara Mestres; el regidor de Coordinació de Barris, Joan
Gómez; la regidora d’Urbanisme, Marta Camps; la directora de Serveis d’Urbanisme, Teresa
Serentill; el Coordinador Tècnic d’Urbanisme, Joan Blanch; la secretària de Coordinació de Barris,
Carme Sabaté; i el secretari dels Consells Territorials, Francesc Mòdol.

Presideix la reunió l’alcalde, Àngel Ros, qui intervé per presentar els aspectes generals de
l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) previst per al període 2015-2030.
En referència al procés que haurà de seguir el projecte de POUM fins a la seva aprovació
definitiva, Ros explica que s’obrirà una fase –d’octubre a gener- en què la ciutadania podrà fer
propostes i al·legacions.
Respecte a l’elaboració dels continguts de l’Avanç de POUM que avui es presenta, l’alcalde
agraeix tant la tasca realitzada pels serveis tècnics de la Paeria, com la col·laboració per part de
la Universitat de Lleida, que ha realitzat diversos estudis.
Quant als criteris inspiradors de l’Avanç del nou POUM, l’alcalde fa esment que s’ha treballat
des del paradigma que Lleida forma part d’una xarxa de ciutats de l’àrea mediterrània, i que
lidera un important espai metropolità i regional al seu entorn. En base als anteriors
paràmetres, diu Ros, es considera que el nou POUM ha de permetre respondre a reptes com:
apostar per la qualitat de vida i la cohesió social; oferir equipaments, serveis i oportunitats per
al desenvolupament humà i econòmic; aconseguir que el seu disseny urbà de Lleida
contribueixi també a la funció de “Ciutat Educadora”; i integrar de manera harmònica el món
urbà i l’entorn rural que caracteritza la ciutat.
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Per complir els reptes anteriorment enunciats, l’alcalde afirma que serà necessari l’assoliment
d’objectius com:
-Assegurar el creixement ordenat, programat i sostenible de Lleida, garantint la integració de
l’espai urbà amb l’horta i amb els espais verds interns de la ciutat. Sobre aquest punt, el Paer
en Cap fa esment a la creació i/o potenciació de nous eixos viaris (continuació d’11 de
Setembre, completar rondes de la ciutat, nous vials a l’interior del Centre Històric...), així com
al manteniment de l’alt nivell –quantitatiu i qualitatiu- dels equipaments i espais verds de la
ciutat.
-Acabar la connexió dels barris de la ciutat amb la xarxa urbana i recuperació integral del
Centre Històric.
-Garantir la qualitat de vida de la ciutadania pel que fa referència a l’habitatge, la mobilitat i
l’accés als serveis i a l’espai públic.
-Promoure el creixement econòmic en base a models empresarials del s.XXI.
L’alcalde prossegueix el relat d’objectius del nou POUM, apuntant que és fonamental garantir
que hagi disponible prou territori com perquè el desenvolupament econòmic es pugui fer en
tots els àmbits: l’agrari, l’industrial, el del coneixement, i el terciari (comerç i logística).
Quant al creixement residencial de la ciutat, Ros explica que -ateses les previsions
demogràfiques de què hom disposa per al període 2015-2030- no caldrà ampliar terrenys
perifèrics destinats al creixement urbà, ja que amb l’estoc d’habitatge disponible ara, i amb els
que es podrien construir a l’espai programat del POUM vigent, es poden garantir les
necessitats del creixement residencial i d’espai comercial per als propers 15 anys.
Per la raó anterior, Ros diu: el nou POUM cercarà afavorir els projectes urbanístics de
rehabilitació i optimització dels espais delimitats (1) a l’interior de Lleida, que seran considerats
prioritaris, en detriment dels projectes que es vulguin desenvolupar en terrenys no-delimitats
de les àrees perimetrals de la ciutat.
Sobre la manera com s’actuarà perquè pugui reeixir l’estratègia de concentrar els esforços
urbanístics vers el desenvolupament dels espais interiors de la ciutat, el nou POUM establirà
mecanismes perquè el permís d’urbanització en els espais no-delimitats de la perifèria de la
ciutat, vagi condicionat a l’obligació d’invertir en la realització d’alguna de les actuacions
urbanístiques estratègiques –d’interès social- dissenyades per a la regeneració de la part
central de la ciutat i/o dels nuclis antics dels seus barris.
Per finalitzar la seva part de la presentació, l’alcalde fa esment a propostes especialment
rellevants del POUM com:
1. que s’introdueix una nova tipologia de “sòl d’especial activitat agrícola” on fomentar i
posar en valor les activitats associades al món agrari de proximitat, i es contempla la
possibilitat de creació d’un Parc Agrari;
2. que s’atorga al riu Segre la funció d’eix troncal i paisatgístic de la ciutat, i es proposa
potenciar el curs del riu com a lligam de vertebració amb el sistema general de
comunicacions i d’espais lliures, esportius, de lleure i mediambientals del territori.
3. que defineix una “ronda verda” de la ciutat perquè actuï com a interfície entre l’espai
urbà i l’horta;
4. que potencia la xarxa de camins i de regs com a estructura bàsica territorial, pel
desenvolupament de les activitats i com a lligam dels àmbits d’interès;

5. que integra els turons de la Seu Vella, Gardeny i la Caparrella, definint per a cadascun
les seves respectives funcions: motor del Centre Històric, espai per a l’activitat
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tecnològica i del desenvolupament, i àrea per a equipaments especialitzats en l’àmbit
socioeducatius.
6. que proposa desenvolupar i consolidar els sectors de Les Basses i el Pla de l’Estació.
Acabada l’exposició de l’alcalde, pren la paraula la regidora d’urbanisme, Marta Camps, per
concretar que la informació que s’aporta en l’actual “fase d’Avanç del POUM” és encara molt
genèrica i que en la mesura que vagin progressant els treballs d’elaboració d’aquest
s’incrementarà el nivell de detall de les diverses actuacions previstes de fer.
Per cloure, Camps afirma que el nou POUM (el 6e Pla Urbanístic modern de la ciutat des de
1865) no és “expansionista”, sinó “revisionista”, ja que comporta repensar la ciutat aprofitant
els espais que el POUM vigent no ha utilitzat.
Acte seguit, a fi d’ampliar la informació tècnica sobre les línies estratègiques del POUM 20152030, la regidora d’urbanisme cedeix la paraula al Coordinador Tècnic d’Urbanisme, Joan
Blanch.
Joan Blanch, realitza un relat exhaustiu de les principals intervencions proposades a l’Avanç del
Pla, i de les variables tècniques associades a cadascuna d’elles, concretant en detall les línies
estratègiques apuntades per l’alcalde durant la seva intervenció.
Respecte al concepte de ciutat, Blanch afirma que es continua defensant un model de ciutat
compacta, complexa i cohesionada, en la qual es barregin amb normalitat els usos residencials,
comercials i terciaris.
Del POUM actual, Blanch afirma que ha estat positiu perquè ha servit per endreçar bé la ciutat
i que s’han assolit quasi plenament els objectius previstos quant a vials, carrers, espais verds i
zones per activitat econòmica. Tanmateix, diu: com el creixement demogràfic ha estat molt
per sota de les previsions per a 2015 (140.000 habitants enlloc de 190.000), s’ha donat el fet
que hores d’ara queda molt més espai residencial lliure -tant a les zones centrals de la ciutat,
com a les àrees més perimetrals- del que hom va calcular en el seu dia. Atesa l’anterior
circumstància, el nou planejament urbanístic apostarà decididament per potenciar les
actuacions en els espais lliures de la trama urbana actual, enlloc d’afavorir l’expansió cap a la
perifèria, amb la qual cosa, en sortiran beneficiats tant el Centre Històric, com els barris més
antics de la ciutat.
Sobre les necessitats futures d’espai residencial, el Coordinador Tècnic d’Urbanisme apunta
que solament amb el sòl urbà de què es disposa a l’interior de la ciutat, podrien fer-se fins a
22.000 habitatges nous, amb la qual cosa es calcula que en hi haurà suficient per atendre les
necessitats d’una població que es preveu que a 2030 es situï -com a molt- entre 160.000 i
180.000 habitants.
En el camp de la mobilitat general a la ciutat, Joan Blanch explica que el POUM proposa
millores tant en benefici de la circulació rodada (vehicles privats i transport públic) com de la
mobilitat dels vianants. Quant a la circulació rodada, diu que s’aposta per completar les rondes
de circumval·lació existents a l’interior de la trama urbana, i per crear-ne de noves cap a
l’extraradi. Blanch, justifica fer aquestes rondes perquè disminuirien la densitat del trànsit pel
centre i l’eixample del casc urbà, la qual cosa permetria una progressiva vianalització dels
carrers i, en conseqüència, que la mobilitat per l’interior de la ciutat pogués esdevenir més
amable per a les persones que volguessin desplaçar-se en bicicleta o a peu.
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Relatiu a les millores de l’àmbit de la mobilitat i de l’accessibilitat que es circumscriuen
específicament al perímetre del Centre Històric de la ciutat, Blanch concreta que el POUM
proposa dues grans operacions:
1. a nivell de la circulació rodada es planteja obrir un nou eix viari que prolongui el
carrer Canyeret des de la zona dels antics blocs del seminari cap a la costa del Jan, per girar cap
al darrera de l’església dels Dolors, travessar el carrer Cavallers (a l’alçada del Roser), fins a
connectar amb la zona de la plaça Sant Antoni Maria Claret i Rambla d’Aragó. Seria per tant un
vial longitudinal que travessaria el Centre Històric des de l’eixample nord a l’eixample sud-oest
de la ciutat;
2. a nivell de vianants es preveu un nou eix que potenciaria els valors patrimonials del
centre i que transcorreria des de Governador Montcada, passant per l’antic Mercat de Sta.
Teresa, Hort de Sta. Clara, i darrera catedral, fins a la zona del Roser, amb la qual cosa
esdevindria un nou accés transversal per accedir cap al Turó de la Seu Vella.
Sobre la utilitat de les anteriors actuacions en matèria d’accessibilitat, mobilitat i esponjament
urbanístic del Centre Històric, Blanch afirma que aquestes permetran equiparar la qualitat de
vida de les persones que visquin i/o treballin en aquell districte de la ciutat (quant a serveis,
possibilitats econòmiques, socioculturals, etcètera), amb les de la resta de persones que viuen
i/o treballen a la resta de barris de la capital.
En la mateixa línia conceptual de millorar la mobilitat sostenible per la ciutat i el seu entorn,
Blanch explica que el POUM també contempla connectar la zona urbana amb la xarxa de
camins i el traçat dels sistemes de reg històrics del territori, de manera que es faciliti -tant com
es pugui- la connectivitat amb les àrees d’interès ambiental i paisatgístic de la l’entorn rural.
Entre les intervencions que es preveuen per complementar aquest propòsit estratègic, hi ha la
realització d’una “ronda verda” -d’uns 18 Km. exempts de circulació de vehicles motoritzatsque relligarà els barris, els punts d’interès ambiental i paisatgístic de l’entorn de Lleida ciutat i
de l’horta, i que, a la vegada, farà la funció de camí per accedir de manera sostenible –a peu o
en bicicleta- als nous equipaments municipals que en un futur es situïn a la vora del seu traçat.
Referent a operacions urbanístiques adreçades a la regeneració de la trama urbana del casc
antic de la ciutat, Blanch concreta que es plantegen diferents categories d’actuació en funció
de la seva intensitat. Les operacions més intenses -de reestructuració urbana- es farien al
darrera dels carrers Major i Cavallers, fins al Turó de la Seu i el Mercat del Pla. La resta
d’operacions correspondrien a actuacions de renovació interior en 10 indrets (per millorar la
qualitat edificatòria; reestructurar algun carrer o alguna plaça; obrir espais; millorar la part
central d’alguna illa interior, etcètera.) i a la rehabilitació intensa d’habitatges dels carrers
Major i Sant Antoni.
Relatiu als espais on s’han de desenvolupar sectors d’activitat econòmica i logística de la ciutat,
Blanch amplia que el nou POUM proposa:
1. La implementació de 700 Ha de sòl a Torreblanca (entre la carretera de Tarragona i la
via de ferrocarril) on és previst poder desenvolupar activitats productives d’abast
nacional i internacional.
2. El creixement de 80 Ha del polígon del Segre (fins al terme d’Alcoletge) a fi d’encabir
activitats econòmiques d’àmbit local.
En un altre ordre de coses, el Coordinador Tècnic d’Urbanisme subratlla la importància que
l’Avanç de POUM determini l’existència d’un nou tipus de sòl agrícola -a la corona perimetral
de la ciutat i de Sucs/Raimat-, amb la qual cosa les activitats que s’hi desenvoluparan hauran
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de ser prioritàriament de caràcter agroramaderes, les de primera transformació de les
mateixes i les de comercialització dels productes de proximitat (en la línia dels Parcs Agraris) i,
a la vegada, aquest territori esdevindrà un espai que la ciutat podrà gaudir per a usos de
caràcter ambiental i per a usos de lleure sociocultural.
El Coordinador Tècnic d’Urbanisme finalitza la seva exposició, recordant que tota la informació
de l’Avanç del POUM 2015-30 pot ser consultada abastament en el Web de la Paeria.
Acabades les intervencions de les persones ponents, i atès que no hi ha cap petició de paraula
del públic assistent, es dóna per finalitzada la reunió.
Lleida, 30 de setembre de 2014

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 11 (Bordeta)
Plenari realitzat el 12 de març de 2015, al Centre Cívic de la Bordeta.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV la Bordeta; Ass. Comerciants la Bordeta; AMPA Escola Esperança; Col·lectiu
Bordeta.net; Parròquia St. Agustí; AMPA IES Maria Rúbies; Esplai la Bordeta; CIJCA;
Centre Obert “el Mercat”; Serveis Personals; Anticoagulats Lleida; Assoc. Ocellera el
Ram; Llar de Jubilats.
Persones:
Rosa Adell; Mª Carmen Guerrero; Isabel Prats; Ica García; José Luis Calvo; Joan Nos;
Antonio Chacón; Joan Farré; Presentación Jiménez; Maria Doucastella; Estefania Revés;
Albert Guillem; Àngel Pintó; Antonio Blázquez; José Mª Solanilla; Francesc Verdós.
Per l’administració local:
La regidora de Zona i presidenta del CTZ11, Montse Parra; la regidora de Participació
Ciutadana i vicepresidenta del CTZ11, Dolors Arderiu; el regidor d’Urbanisme, Fèlix
Larrosa; la tècnica de Coordinació de Barris, Carme Sabaté; i el tècnic de Coordinació
de Barris i secretari del Consell Territorial, Francesc Mòdol.
Excusen l’assistència el regidor de Coordinació de Barris, Joan Gómez; el representant
del Club Patins Bordeta; i el Veí del carrer Ludovicus Pius, Hugo Pedascoll.
Atès que la regidora Montse Parra ha comunicat que s’incorporarà a la reunió amb una
mica de retard, la vicepresidenta del Consell Territorial, Dolors Arderiu, inicia la sessió
plenària donant la benvinguda a les persones assistents. A continuació, demana, si
s’escau, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. No hi ha cap objecció: s’aprova.
A continuació, en desenvolupament del 3r punt de l’ordre del dia, la regidora Arderiu
fa un repàs a la gestió dels Serveis Socials a la zona i posa en valor el treball que
realitzen els/les professionals que treballen en els àmbits de promoció de la salut;
infància en risc; inclusió social i pobresa; persones amb discapacitat; dinamització
comunitària; promoció social; i serveis socials bàsics. Com a dades objectivables del
treball dels Serveis Socials a la Bordeta, la regidora quantifica que –durant 2014- s’han
ajudat a 598 famílies, o el que és equivalent en individus atesos: 1.729 persones.
Com a informació complementària, la regidora Arderiu especifica que es van atendre
de manera específica a 334 persones grans; 148 persones amb dependència; que 194
famílies s’estan beneficiant del servei de Teleassistència, i que altres 23 reben ajuda
domiciliària.
Acte seguit, pren la paraula la regidora de zona, Montse Parra, per fer un repàs als
aspectes més recents de la gestió municipal a la zona. Entre altres temes, parla de:
o procés de modernització de la xarxa d’enllumenat a la ciutat;
o actuacions relacionades amb la campanya “fem dissabte al barri”: neteja i
revisió dels col·lectors i clavegueram, escomeses i embornals; millora del
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paviment a diversos carrers, avingudes i places; senyalització de passos de
vianants i reparació i/o implementació de senyals a diversos carrers, avingudes
i places; avingudes i places; renovació i/o repintat de bancs; manteniment
d’espais de joc infantil; Manteniment de fanals i focus de llum; actuacions de
millora de jardineria i neteja;
construcció dels apartaments residencials per a treballadors amb discapacitats
psíquiques en un solar de 2.721 m2 –a l’Albarès- cedit per la Paeria a
l’Associació “la Torxa”;
museïtzació del magatzem d’arqueologia municipal per posar en valor
l’herència històrica de Lleida;
reurbanització i enjardinament de la plaça de l’Esplai;
instal·lació de tanques de protecció a la plaça de l’Amistat;
millores de vegetació i mobiliari a la plaça Baulies;
nou espai verd entre el carrer Juneda i l’Av. de Flix;
reordenació i millora de la intersecció entre l’Av. de les Garrigues i la LL-11;
nou centre de reforç pedagògic i escolar per a menors en situació de risc social;
reubicació de les firetes de Lleida a la zona d’aparcament dissuasori de la Copa
d’Or (entre Cappont i Bordeta);

Acabada la seva exposició, la regidora cedeix l’ús de la paraula al regidor d’urbanisme,
Felix Larrosa, qui comença la seva intervenció fent referència a la visita de seguiment
que ahir va fer a la Bordeta, coincidint amb la implementació d’una nova fase de la
campanya extraordinària de millores i manteniment urbà “fem dissabte al barri”. En
referència a les actuacions realitzades de manera ordinària, durant 2014, el regidor
d’urbanisme informa que se’n van realitzar més de 300, i que les mateixes han
contribuït de manera directa a la millora de la qualitat de vida de les persones que
viuen al barri.
Sobre les particularitats del manteniment urbanístic a la zona, el regidor Larrosa fa
esment que la Bordeta és un barri amb una gran extensió i amb àrees de molt diversa
densitat d’habitatge, per la qual cosa és necessari realitzar una tasca continuada de
seguiment de les necessitats que van sorgint.
Quant a alguns aspectes parlats -amb veïns- durant la visita d’ahir, el regidor Larrosa
informa:
o que es canviaran els bancs de la plaça dels Drets Humans;
o que es previst de fer millores a la part alta del carrer de les Roses (ampliació de
voreres i tram de calçada) i a la part de l’Av. Fontanet més pròxima Av.
Garrigues (asfaltat);
o i que es pressupostarà la reforma de la coberta del Pavelló Poliesportiu, per
intentar que es pugui fer durant els mesos d’estiu.
Amb referència a altres qüestions d’interès, Fèlix Larrosa informa: 1. que en el moment
actual s’està fent -a la Bordeta- una inversió de l’ordre d’uns 350.000 euros, destinats a
actuacions en profunditat, dels quals, uns 50.000 serviran per a la millora de la xarxa
d’enllumenat i per a la creació de nous punt de llum; 2. que s’analitzaran les
possibilitats de reordenar l’espai públic i/o privat de l’entorn proper del Molí, a fi de
poder crear una nova zona d’aparcament dissuasori en aquell indret; 3. que caldrà
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incidir en el foment del civisme dels propietaris de gossos, especialment quan
passegen els animals per zones on juguen infants; 4. que s’està a l’espera que les
empreses elèctriques afectades responguin sobre què fer amb algunes torres i/o
transformadors que minven la qualitat de vida dels veïns afectats; i 5. que el magatzem
municipal d’arqueologia de l’Albarès és un important equipament que està rebent un
nombre molt important de visites.
Amb relació a l’evolució de l’activitat econòmica al barri, el regidor Larrosa proposa
que es faci un seguiment de l’històric de les llicències d’obra (a 2014 han estat 82) i de
les llicències d’activitat (a 2014 han estat 42), a fi d’avaluar-ne l’evolució.
Finalitzada la intervenció del regidor d’urbanisme, s’inicia el torn ordinari de paraules:
Mª Carmen Guerrero, A.VV Bordeta. Fa referència a les següents qüestions: 1. que als
carrers de les Roses i Bellavista cal ampliar les voreres, eliminar les barreres
arquitectòniques existents i reordenar la circulació de vehicles dels esmentats carrers
convertint-los en vies de direcció única; 2. proposa crear una zona d’aparcament
provisional a la part de l’Av. de Fontanet entre el carrer Bellavista i les finques que
tallen l’accés cap a l’Av. de les Garrigues; 3. Pregunta si les estructures de forja de
l’antiga Casa Baulies s’incorporaran –com a elements de decoració - a la plaça del
mateix nom, abans de juliol de 2015; 4. reivindica la necessitat de crear una àrea
d’esbarjo per a joves a la zona de l’entorn de l’IES Ma Rúbies, on, entre altres coses, hi
hagués una zona on practicar Rolling Scate, perquè entre altres avantatges, diu,
construir aquest espai per al patinatge urbà, disminuiria el deteriorament de mobiliari
urbà i voreres a diferents llocs del barri; 5. demana un compromís perquè durant la
pròxima legislatura municipal s’inverteixi en obres majors per als barris més envellits,
ja que els seus nuclis originals han quedat obsolets i necessiten amb urgència ser
reurbanitzats; 6. Indica que és urgent la rehabilitació de la pista esportiva que hi ha al
pati exterior del Centre Cívic; 7. constata que hi ha veïns que troben a faltar una millor
connexió de la L7 del bus amb l’estació de trens, ja que amb el sistema de
transbordament actual afirmen perdre molt temps.
Pel que fa a alguns aspectes comentats per la representant de l’A.VV, el regidor
Larrosa respon que caldrà fer un estudi de viabilitat per a preveure tant l’impacte que
comportaria que els carrers de les Roses i Bellavista esdevinguessin de sentit únic, com
la possibilitat que s’implementés una àrea d’aparcament a l’Av. de Fontanet, a la zona
pròxima amb el carrer Bellavista. Larrosa avança que, tan aviat estigui elaborat
l’informe tècnic, es reunirà amb els veïns per parlar del tema.
Respecte a la idea de projectar un espai per al lleure urbà i la pràctica esportiva dels
joves, el regidor d’urbanisme s’hi manifesta molt receptiu.
Sobre una actuació urbanística per a la regeneració integral de les zones més
envellides dels barris perifèrics, el regidor palesa que en el moment actual la
Generalitat ha aturat les ajudes per als Plans de Barris, raó per la qual és la Paeria –en
solitari- qui ha de fer-se càrrec d’aquesta mena d’inversions, que, en el futur POUM
2015-2030, passaran a ser considerades una prioritat.
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Quant al reciclatge dels elements de forja de l’antiga Casa Baulies, la regidora Montse
Parra confirma que seran reutilitzats per a fer unes jardineres artístiques que es
col·locaran a la plaça Baulies.
Referent a la connectivitat entre la línia7 del bus i l’estació de trens, la regidora Parra
argumenta que -ara mateix- l’opció més eficient és la de fer transbordament -amb la
línia 3- a la parada dels Camps Elisis.
José Luís Calvo, AMPA IES M. Rúbies i Anticoagulats de Lleida. Recorda que, entre la
vorera del carrer d’en Boqué i la porta principal d’accés al IES Ma Rúbies, hi ha una
franja de terra on s’entolla l’aigua quan plou. Demana que es construeixi -amb
urgència- un sistema de desguàs que eviti molèsties a les persones de la comunitat
educativa que accedeixen al centre.
La regidora Parra, anuncia que la Paeria ha previst el projecte “arreglem les escoles i
els patis de les escoles”, mitjançant el qual serà més àgil atendre petites actuacions
com la que demana el representant de l’AMPA de l’IES Ma Rúbies.
Antonio Chacón, Assoc. Bordeta.net. Dóna suport a la petició de crear un espai per al
lleure juvenil a la zona de l’Institut Ma Rúbies, i, d’altra banda, fa referència a dues
qüestions plantejades en Consells anteriors i que encara estan pendents de resoldre:
1a Solucionar la problemàtica dels bancs de la Pl. Tiurana, que, al no tenir respatller,
no són aptes per a les persones grans, car no poden recolzar l’esquena; 2a millorar la
comunicació entre la Bordeta i els Magraners pel camí de la Partida dels Quatre Pilans,
ja que és una via molt estreta (no hi passen 2 cotxes simultàniament) i que té el ferm
en molt mal estat. Respecte a l’esmentat camí, Chacón indica que hi ha un tram d’uns
100m que queda inundat per l’aigua de reg, i que en aquell mateix punt un pagès hi fa
abocament de purins.
A fi de poder donar curs a la petició de millora del camí d’horta de la Partida Quatre
Pilans a què fa referència el representant de l’assoc. Bordeta.net, el regidor Fèlix
Larrosa demana que se li faci arribar un plànol amb la localització exacta del recorregut
del mateix, i on s’indiqui de manera precisa els punts on es produeixen inundacions i/o
abocament de purins. Aquesta informació és imprescindible, diu el regidor, perquè
abans de poder actuar cal esbrinar si la zona del problema forma part de la xarxa
secundària de camins que gestionen les AA.VV de l’horta, o si correspon a la xarxa
principal, la gestió de la qual es competència de la Paeria.
En relació amb la mala gestió dels purins, el regidor informa que allò que procedeix és
presentar una denúncia al departament de Medi Ambient de la Generalitat, institució
aquesta que és la que té autoritat per actuar.
Ica Garcia, Associació de Comerciants. Pregunta si s’ha fet el càlcul del nombre de
places que cabrien a l’aparcament de la vora del Molí.
El regidor Larrosa respon que no es podrà concretar aquesta informació abans d’haver
estudiat les possibilitats de reordenació de l’espai i dels seus accessos, i d’haver pogut
fer l’anàlisi de quines són les solucions més factibles, tenint en compte que és tracta
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d’un terreny amb molt desnivell, i que està conformat per finques de titularitat pública
i privada.
Joan Nos, Societat d’Ocellaires. Es queixa que algunes de les persones que van
participar en el Carnaval de la Bordeta, el passat 8 de febrer, van provocar danys a les
tanques del recinte dels ocellaires i a l’interior del recinte: patí, jardins, suports per a
les gàbies... El representant dels Ocellaires demana que l’organització del carnaval
(Futbol Bordeta) es responsabilitzi del cost dels desperfectes.
Josep Ma Solanillas, veí. Denuncia les següents qüestions: 1. el mal estat del ferm de la
calçada de l’Av. Fontanet, entre el carrer de les Roses i “l’hort del Piñol”: exposa que el
terra és molt irregular atès que està conformat per plaques de formigó (amb pedres
cantelludes que sobresurten) que poden provocar alguna caiguda greu –sobretot de
nit- als vianants que transiten per aquell lloc; 2. que en el punt d’intersecció Av.
Fontanet / carrer Bellavista, hi ha un arbre amb tanta inclinació (parla d’uns 60 graus)
que fet palanca a la vorera, fins aixecar-la, i que amenaça de caure en qualsevol
moment sobre la zona on hi ha vehicles estacionats; 3. que a la part final de la
canalització de l’aigua del Molí, s’hi acumula brossa i ramatge d’arbres, la qual cosa
obstrueix el reixat que hi ha al col·lector de sortida.
El regidor d’urbanisme contesta que no hi haurà una solució -en profunditat- al
problema de la calçada d’aquell tram de l’Av. Fontanet, fins que no s’aprovi el projecte
global de com haurà de ser la connexió d’aquell lloc amb l’Av. de les Garrigues, no
obstant això, Fèlix Larrosa afirma que –de moment- es procedirà a fer una reparació
d’urgència.
Pel que fa al problema de l’arbre que amenaça de caure, Larrosa diu que encarregarà
que es faci una revisió per determinar què cal fer.
Antonio Chacón, Assoc. Bordeta.net. Demana que s’asseguri una cistella del pati de
l’Institut atès que està molt inclinada i –en cas de pluges- podria acabar de tombar-se.
La regidora de zona diu que es passarà avís als responsables de fer el manteniment.
Acabat el torn de paraules, la regidora de zona, Montse Parra, agraeix als assistents la
seva participació i dóna per acabat el plenari del Consell Territorial.
Lleida, 12 de març de 2015

Cesc Mòdol
Coordinació tècnica dels Consells Territorials
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