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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 13  (Horta)     

Plenari del Consell Territorial de 12 de novembre de 2015.  
A la sala d’actes del Local Social de l’Associació Veïnal de Butsènit (Pl. de l’Ermita) 
                          
Assisteixen a la reunió:  
 
Entitats: 
AVV Butsènit; AVV Les Canals; AVV Copa d’Or i Sot de Fontanet; AVV Vallcalent; AVV Camí 
Mariola; Serveis Socials; AVV. Grenyana; AVV Montcada; AVV Pla de Gualda; AVV Torres de 
Sanui; AVV Arques de Rufea; Vocalia de la Dona de Butsènit; AVV Montserrat; Escola Alba; AVV 
Partida Caparrella; Plataforma Protegim l’Hora de Lleida; AMPA Escola Creu del Batlle; 
Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos; Grup Municipal Ciutadans; Grup Municipal PP; 
Grup Municipal ERC-AVANCEM; Medi Ambient de l’ajuntament. 
 
Persones: 
Francesc Rosselló; Marina Pifarré; Antoni Chico; Salvador Solsona; Aurora Muñoz; Josep Girón; 
Joan Queralt; Miquel Roman Martín; Marc Vives; Ramon Jovany; Manolita González; Dolors 
Comes; Josep Ma. Córdoba; Pau Pintó; Ramon Sarramona; Joan Antoni Boldú; Carles Vidal; 
Rosario Pociello; Elvira Gené; Rosendo Torres; Jaume Miró; Adrià Drago; Sebastià Valls; 
Georgina Miró; Josep Baiget; Joan Barberà; Joan Vilella; Joan Rogés; Estefania Revés;  Josep 
Albert Castañeda; David Melé; Josep Ma. Masobé; Sergi Fita; Esther Fanlo; Joan Borrell.         
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de Zona i president del CdZ13, Fèlix Larrosa; el vicepresident del CdZ13, Joan Gómez; 
les tècniques de la Paeria, Carme Sabaté i Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells 
de Zona, Francesc Mòdol. 
 
Excusa la seva assistència el representant de l’Institut Caparrella. 

 
El regidor Fèlix Larrosa dóna les gràcies als presents la seva assistència i, altrament, agraeix al 
seu antecessor en la regidoria de l’Horta, en Josep Barberà, la tasca feta durant aquests últims 
anys. 
A continuació, en compliment del segon punt de l’ordre del dia, cedeix la paraula al regidor de 
Participació Ciutadana, Joan Gómez, perquè informi sobre el funcionament dels Consells de 
Zona o de Barri: què són i per a què serveixen; qui en forma part; etcètera.  
Durant la seva intervenció, el regidor Gómez posa en valor que els Consells -en base al marc 
normatiu del Reglament de Participació de 2006- són un espai obert (propositiu i de debat) en 
el qual les persones/entitats que hi participen poden expressar lliurement les seves opinions 
als/les representants del govern local, i, des d’aquesta legislatura, als/les representants dels 
grups de l’oposició municipal, que també hi seran presents. Quant a les propostes plantejades 
a les reunions de Consell, Joan Gómez diu que el govern municipal les gestionarà i en farà el 
retorn al Plenari. 
Gómez, finalitza la seva intervenció proposant que la persona que s’encarregui de supervisar i 
validar els procediments administratius del Consell, assumint la funció de secretari, sigui el 
tècnic municipal Francesc Mòdol. No hi ha cap objecció en contra: s’aprova la proposta. 
 
Acabats els procediments administratius preceptius, el regidor de zona, Fèlix Larrosa, dóna per 
constituït -per al període de la legislatura 2015-2019- el Consell de la Zona 13 i, com a pas previ 
a l’inici del torn de precs i preguntes, procedeix a explicar quin serà el Pla Operatiu per a 
l’Horta de Lleida. Al respecte, Larrosa exposa que es vol crear un marc normatiu (consensuat 
amb tots els agents socials de l’Horta) que reguli la preservació dels usos de l’horta i de les 
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infraestructures agràries i ramaders, de manera que això sigui compatible amb el creixement i 
la modernització de la ciutat. 
Quant als 7 eixos en què es treballarà en el Pla Operatiu per a l’Horta, el regidor en descriu els 
següents aspectes: 
 
1. INTEGRACIÓ EN EL MODEL DE CIUTAT. 
En aquest eix es tindrà en compte: prioritzar les activitats agrícoles i ramaderes ; millorar les 
infraestructures agràries ; crear valor afegit a les activitats primàries ; la construcció de nous 
habitatges ; regular nous usos ; limitar els usos que puguin resultar incompatibles amb la 
consecució d’una producció agrícola i ramadera de qualitat; evitar la disgregació de les 
explotacions i facilitar el desenvolupament d’una gestió conjunta de la producció i distribució; 
regular les àrees rurals, provinents de parcel·lacions il·legals; efectuar els estudis 
d’inundabilitat previstos per la Llei; modelitzar l’entorn periurbà; definir i ordenar la Ronda 
Verda; el catàleg de construccions en SNU, de béns protegits i d’infraestructures de l’Horta; la 
millora dels serveis urbans; la incorporació de l’Horta en el pla de mobilitat. 
 
2. EL DINAMISME ECONÒMIC. POSADA EN VALOR DE L'ACTIVITAT TRADICIONAL. 
En aquest eix es tindrà en compte: impulsar el Viver d’Agricultors Professionals de Rufea; 
ampliar les parcel·les ofertes a través del pla de gestió de finques municipals i d’aquelles que 
hagin estat cedides per al seu conreu; adquirir material i equipament comunitari; adequar els 
edificis de l’antiga granja militar de Rufea; crear un obrador col·lectiu per a fer productes 
elaborats; crear la marca Producte de l’Horta de Lleida; crear la Xarxa de comercialització; 
crear el Registre de productors de proximitat; promocionar els productors locals en els 
mercats municipals; potenciar els mercats de productes de proximitat i de qualitat i establir   
punts de venda singulars; introduir els productes agrícoles locals, amb circuit curt de 
comercialització, en la restauració col·lectiva (centres educatius). 

 
3. BIODIVERSITAT NATURAL I AGRONÒMICA. 
En aquest eix es tindrà en compte: crear el Parc Agrari de l'Horta; potenciar el riu Segre, les 
infraestructures associades i els usos propis i els del seu entorn, com un element d’articulació 
territorial; promocionar la biodiversitat agronòmica; plantar arbres i arbustos en els marges de 
camins i conreus; millorar la vegetació dels turons de l’Horta. 
 
4. EL CICLE DE L'AIGUA. 
En aquest eix es tindrà en compte: millorar l’abastament d’aigua i del sanejament d’habitatges 
i activitats; elaborar el Pla de (re)utilització d’aigües; activar l'Estudi de la disponibilitat 
d’aigües freàtiques, aigües residuals regenerades, aigua de sèquia, aigües pluvials... per a reg o 
per a usos ambientals; Iniciar els Estudis d'Inundabilitat.  
 
5. XARXA DE CAMINS. 
En aquest eix es tindrà en compte: inventariar i ordenar els camins existents; senyalitzar per a 
optimitzar la mobilitat pels camins; actualitzar el Reglament d’usos i establir la jerarquia dels 
camins de connexió, camins agrícoles, itineraris d’interès turístic...  
 
6. EDUCACIÓ AMBIENTAL I IMPLICACIÓ CIUTADANA. 
En aquest eix es tindrà en compte: promocionar el programa "Un pagès a la meva escola", per 
a establir vincles directes entre els pagesos de l’Horta i la població escolar, amb visites a les 
explotacions dels pagesos que subministren els productes als menjadors escolars (actuació 
recollida en la xarxa de Comercialització per a col·lectivitats).  
 
7. LA GESTIÓ DE L’HORTA. 
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Acabada la intervenció informativa del regidor Fèlix Larrosa , s’obre el torn de paraules: 
 
Joan Rogés, AVV. Montserrat. Demana que se li assenyali sobre el mapa quines són les finques 
de l’Horta que són propietat municipal. 
El regidor Larrosa les hi assenyala i n’explica les característiques. 
 
Antoni Chico, AVV. Vallcalent. Fa referència als següents aspectes: 1. sobre la comercialització 
dels productes de l’Horta, remarca la importància de potenciar la venda de proximitat i, al 
respecte, agraeix la col·laboració de la Paeria; 2. que la seva associació no disposa de prou 
mitjans per comunicar-se amb els veïns i veïnes, raó per la qual demana que la Paeria els ajudi 
situant a llocs estratègics de la partida panells informatius on poder col·locar cartells 
d’activitats, avisos, etcètera; 3. que es senyalitzin els camins d’accés a la part nord de la 
partida. 
 
El regidor Larrosa respon que la senyalització dels camins de l’Horta és bàsica, raó per la qual 
creu que caldria determinar els criteris generals, en la línia de jerarquitzar quins són principals i 
quins són secundaris, a efectes de mobilitat. Sobre com fer efectiva una millora general de la 
senyalització, el regidor remarca que –a partir de les propostes dels veïns/veïnes i dels 
diferents grups municipals- en els propers 4 o 5 anys podrà anar-se materialitzant. 
 
Josep Girón, AVV. Partida les Canals. Manifesta que la seva principal inquietud té a veure amb 
la disponibilitat pressupostària per atendre la xarxa de camins i de l’aigua potable, atès que en 
els darrers anys, diu: “han disminuït els recursos de què hom disposa per a manteniment”. 
 
El regidor de l’Horta aclareix que en el curs vinent, el pressupost per al manteniment dels 
camins de l’horta s’incrementaran. 
 
Georgina Miró, AVV. Caparrella. Planteja les següents qüestions: 1. que la Paeria col·labori per 
a resoldre el problema de la tallada del camí d’accés a la granja Pifarré; 2. que no està d’acord 
que per a poder viure a l’Horta sigui preceptiu haver de treballar en l’activitat agrària; 3. que 
abans de plantar arbres i arbustos als marges dels camins, l’ajuntament tingui cura de no 
perjudicar els conreus de les finques col·lindants; 4. que la Paeria ha de garantir una bona 
accessibilitat a les cases de la gent que viu a l’horta. 5. que es concreti quin criteri es farà servir 
per a fixar quin camí és més important que un altre. Posa com exemple de camí molt transitat 
el de la Caparrella, atès que diàriament és utilitzat per molta gent que va a la zona educativa i 
de serveis que hi ha en aquella partida; 6. que se’ls informi sobre on és previst ubicar la 
gossera, cas que es traslladi la que hi ha al camí de la Mariola. 
 
Quan al dret a viure en un lloc determinat, el regidor puntualitza que això ha de ser així 
sempre i quant la voluntat individual no contravingui cap llei, i que en el cas de l’Horta, les 
normes de protecció ambiental de la Generalitat són molt restrictives quan a la construcció. 
Tanmateix, el regidor considera que amb un nou planejament urbanístic municipal que ampliï 
al màxim les capacitats normatives del govern municipal, s’eixamplaran les possibilitats perquè 
les persones que treballin en serveis i activitats complementàries de l’agricultura i la ramaderia 
també hi puguin viure. 
En referència al criteri per a determinar si uns camins han d’arranjar-se abans que uns altres, 
Larrosa remarca que s’haurà d’actuar en consideració de la seva utilitat pública, atès que no és 
el mateix un itinerari d’interès general (vies de mobilitat principals, vies cap a indrets naturals, 
culturals, turístics, etcètera) que un altre que beneficiï solament a un nombre restringit de 
propietaris de finques. 
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Quant a l’embelliment i adequació dels marges dels camins, el regidor concreta que aquesta 
proposta ambiental i paisatgística va adreçada a la millora dels camins que tinguin un interès 
lúdic, turístic i cultural. 
 
Referent a la proposta de traslladar la gossera dels Amics dels Animals del Segrià (de la partida 
de la Caparrella a la de la Mariola), el regidor Larrosa confirma que la Paeria no l’ha autoritzat, 
atès que fer-ho comportava una variació del Pla Especial Urbanístic, i que les directrius de la 
Generalitat recomanen el manteniment de l’activitat en el mateix entorn on ja s’està fent (en 
aquest cas la Caparrella). Respecte a les possibles alternatives, els Amics dels Animals del 
Segrià poden optar per la millora de les seves instal·lacions actuals, o optar per traslladar-se a 
una finca municipal pròxima -de 4.000 m2- situada a la vora de la canera municipal de la 
Caparrella, amb la qual cosa s’obriria la possibilitat de gestionar determinats serveis de manera 
cooperativa amb la Paeria. 
Respecte a la Granja Pifarré, el regidor assegura que la Paeria està fent tasques de mediació 
entre les parts en conflicte, però que en el moment actual de la negociació no considera 
prudent explicar-ne els detalls. 
 
Rosendo Torres, AVV. Caparrella. Manifesta el seu interès per saber en quin termini és previst 
que es materialitzi el projecte de la rotonda dels Tres Pontets. 
Sobre el manteniment de camins, demana que s’intensifiquin els treballs de millora, atès que 
hi ha actuacions pendents de fa anys. En concret, Torres denuncia que l’asfaltat del camí 
d’accés a la gossera està en molt mal estat. 
Per finalitzar, el representant de l’AVV de la Caparrella fa palesa la seva solidaritat amb Granja 
Pifarré, i fa una crida a trobar una solució al problema, tan aviat com sigui possible. 
 
En referència al tema del manteniment dels camins, el regidor pren nota de les peticions que 
s’han realitzat i afirma que s’aniran decidint les actuacions a fer en funció de la urgència de 
cadascuna d’elles. 
Quant a la millora de la mobilitat a la zona dels Tres Pontets, el regidor de zona explica que els 
serveis municipals estan estudiant quina és la millor solució per a tothom, atès que molt 
probablement la implementació d’una rotonda perjudicaria el trànsit de tractors i altres 
vehicles de grans dimensions. Larrosa comparteix la idea que cal ordenar aquell espai d’una 
altra manera, i es compromet a fer arribar al veïnat d’aquella zona una proposta perquè la 
valorin. 
 
Ramon Jovany, AVV. Grenyana. Pregunta si està previst que el Molí de Cervià sigui inclòs en el 
catàleg de béns a protegir, atès que -si no s’actua ràpidament- el que queda de l’esmentat 
edifici s’acabarà ensorrant. 
 
El regidor Larrosa respon que els molins de Cervià no són propietat de l’ajuntament, 
tanmateix, com no s’ha trobat enlloc a qui correspon la propietat, la Paeria ha iniciat un 
expedient de possessió a fi d’adquirir-ne la titularitat. No obstant això, des de l’àmbit 
municipal de Patrimoni i Arqueologia, diu, ja s’ha començat a fer l’estudi de quines 
intervencions caldria fer per a la conservació de l’esmentat conjunt patrimonial. 
 
Adrià Drago, Plataforma Protegim l’Horta. Valora positivament la posada en marxa del Pla 
Operatiu envers l’Horta, però demana una major concreció quant a saber com es durà a terme, 
quina serà la seva temporalització, la manera com el veïnat podrà participar-hi, etcètera. 
Sobre la xarxa de cablejat per a Internet, Drago adverteix que s’ha situat a solament 2,5 metres 
d’alçada, raó per la qual hi ha risc que algun vehicle de grans dimensions pugui topar-hi i deixar 
incomunicada a molta gent. 
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Sobre el Pla Operatiu, Fèlix Larrosa respon que no es farà de manera opaca i que espera que 
tothom que ho vulgui pugui fer propostes relatives a qualsevol dels àmbits relacionats amb la 
vida a l’Horta, i afegeix que el Pla hauria de gestionar-se de manera compartida –amb 
complicitat- entre els agents de l’Horta i la institució municipal. Altrament, el regidor afegeix 
que –en opinió de l’equip de govern- l’Horta hauria de tenir la seva pròpia Ordenança (fixant 
drets, deures i obligacions de les persones), per a complementar el marc legislatiu de la 
Generalitat. 
Referent a Internet, el regidor Larrosa palesa la importància d’aquesta eina per a la gent que 
viu i treballa a l’Horta, raó per la qual referma el compromís de l’ajuntament per a garantir-ne 
el seu correcte funcionament. 
 
Marina Pifarré, veïna de la partida Camí de la Mariola i representant del Comú de Lleida. 
Explica que la postura de suport de l’ajuntament envers la Granja Pifarré va quedar molt clara 
en el Ple de l’ajuntament, i afirma que des d’aquell moment “la roda va començar a 
funcionar”. Pifarré diu que la família és conscient que és un procés lent i que caldrà tenir 
paciència. Reitera que està convençuda que la Paeria els fa costat i confien que es trobarà una 
solució. 
En relació a altres temes planteja les següents peticions: 1. que les associacions de l’Horta 
rebessin anualment la memòria de les actuacions fetes per l’ajuntament; 2. que els 
pressupostos que l’ajuntament es facin atenent les necessitats de l’Horta, en tots els àmbits 
que afecten a la qualitat de vida de la seva població; 3. que es concerti un servei de taxi que 
faciliti l’accés de les persones als serveis de la comunitat localitzats al centre de la ciutat; 4. 
que l’Horta disposi d’un espai fix a la revista de la Paeria; 5. que  la Paeria faci previsió perquè 
el destí d’una part del pressupost municipal pugui ser decidit per les veïnes i veïns de l’Horta; i 
6. que és urgent solucionar els problemes de mobilitat a la zona dels Tres Pontets, en el punt 
on hi ha demanada una rotonda. 
Marina Pifarré finalitza la seva intervenció explicant que l’AVV de la partida del Camí de la 
Mariola organitza activitats educatives per a nens i nenes, orientades a conèixer els cultius i les 
tradicions de l’Horta, tema aquest que en la seva opinió no s’ensenya prou a les escoles. 
 
Sobre les qüestions plantejades en la intervenció anterior, el regidor esmenta que en la 
mesura que es vagi desenvolupant el Pla Operatiu de l’Horta, les associacions en rebran la 
memòria. Quant al pressupost, diu que encara està en fase d’elaboració raó per la qual encara 
no es poden facilitar xifres definitives. 
Respecte a la demanda de solucions de mobilitat per a persones que no poden desplaçar-se en 
vehicle privat, Larrosa reconeix que és una necessitat que cal resoldre. I, finalment, en relació a 
l’assignació d’un espai a la revista Paeria, el regidor afirma que traslladarà la petició a l’equip 
de redacció de l’esmentada publicació. 
 
Salvador Solsona, AVV Butsènit. Vol aclarir que les declaracions que va fer a la premsa, 
relacionades amb la proposta de fer un Parc Agrari, no les va fer a nivell personal, sinó com a 
portaveu de la Comissió de l’Horta. 
 
Sobre algunes de les reticències a la creació d’un Parc Agrari a l’Horta de Lleida, el regidor 
Larrosa puntualitza que no existeix un model únic i, en aquest sentit, insisteix en la idea que les 
normes que en regularien la producció agrícola serien el resultat d’un consens entre les parts 
implicades. 
Fèlix Larrosa valora que la creació del parc és una oportunitat extraordinària per a 
promocionar –en una marca- les potencialitats de l’Horta de Lleida.  
 
Josep Maria Baiget, Grup Municipal ERC-AVANCEM. Com a membre de la Comissió de l’Horta 
garanteix que  les reivindicacions de l’Horta estaran sempre presents, quan es debati el model 
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de futur de la ciutat de Lleida. Baiget, afirma que l’Horta és un espai vital i estratègic per a la 
ciutat, i defensa els avantatges de generar un model de producció Km 0, front la vulnerabilitat -
i la insostenibilitat- de l’abastiment d’aliments que provinguin de llocs llunyans; raons per les 
quals donaran suport a un projecte d’aquestes característiques, sempre que obtingui l’aval del 
sector productiu agroramader. 
Sobre el model productiu de Parc Agrari, es manifesta obertament favorable a que aquest 
promocionés els conreus ecològics. 
Quant a l’oportunitat de fer el Parc Agrari, manifesta que li hauria agradat que l’equip de 
govern municipal l’hagués impulsat en alguna de les legislatures anteriors. 
Respecte a la necessitat d’aportar noves solucions de mobilitat per a la gent que no disposa de 
mitjans de transport privat, Baiget proposa que s’integri el servei de taxi a l’ATM (pagant una 
quantitat suplementària si  hom surt de l’àrea urbana) model utilitzat en molts llocs d’Europa i 
que al seu entendre és quelcom més viable i econòmic que voler oferir un servei continuat 
d’autobús.  
Finalment, Josep Maria Baiget reivindica la importància de crear una APP per a l’Horta (amb 
informació de totes les finques) que pugui ser d’utilitat per als serveis d’emergències. 
 
Aurora Muñoz, AVV. de la Partida del Camí de la Mariola. Fa esment el seu desacord amb el 
contingut d’un article a la premsa on es parlava de la velocitat excessiva en què circulen els 
tractors pels camins de l’Horta, i comunica que ha escrit una carta en resposta, les opinions de 
la qual voldria que fossin tingudes en compte per l’ajuntament abans de prendre una 
determinació. Muñoz qüestiona si són els pagesos –o altres persones alienes a l’Horta- les que 
condueixen a una velocitat excessiva. 
 
El regidor confirma que ha llegit l’escrit del diari i assegura que no es farà res al respecte fins 
que no estigui definit el pla d’usos de l’Horta. 
 
Acabat el torn de preguntes, el regidor i president del Consell, Fèlix Larrosa,  dóna per acabada 
la sessió plenària del Consell de la Zona 13.  
 
Lleida, 12 de novembre de 2015 

 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació dels Consells Territorials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

PROCÉS PARTICIPATIU PER A CONSULTAR A LA CIUTADANIA EL DESTÍ 

D’1 MILIÓ D’EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL. 

 

Plenari informatiu amb entitats del Consell de la Zona 13 (Horta), realitzat el 12 

d’abril de 2017, al Local Social d’Arqués de Rufea. 

 

Assisteixen a la reunió:  

Entitats: 

AVV Partida de Grenyana; AVV Partida de Rufea; AVV Partida de Torres de Sanui; AVV 
Partida de Marimunt; AVV Partida Torres del Pla de Gualda; AVV Partida de la 
Caparrella; AVV Partida Copa d’Or i Sot de Fontanet; AVV Partida de Butsènit; 
Federació d’Associacions de Veïns; i Grup municipal de Ciutadans. 
Persones: 

Dolors Comes; Adrià Drago; Marina Pifarré; Joan Barberà; Joan Queralt; José M. 
Córdoba; Ramon Jovany; Josep Ramon Roca; Francesc Roselló; Andreu Melé; Jaume 
Miró; Joan Pifarré; Pere Pifarré; David Melé; Salvador Solsona; Núria Solans; Albert 
Amigó; i Manel Macarrulla. 
Per l’administració municipal: 

El regidor de la zona 13, Fèlix Larrosa; el regidor de Participació Ciutadana, Joan 
Gómez; la tècnica de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Esther Marcos; i 
el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 

Excusen la seva assistència: 
AVV partida Grealó i Quatre Pilans. 
  

Sota la presidència del regidor de la zona 13, Fèlix Larrosa, i del regidor de Participació 

Ciutadana, Joan Gómez, s’ha realitzat una sessió informativa sobre el procés de 

pressupostos participatius que es durà a terme entre abril i setembre de 2017. 
 

El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, ha contextualitzar l’acord municipal 

que ha fet possible posar en marxa -per primera vegada a Lleida- uns pressupostos 

participatius, i ha fet una explicació general de:  

 
 què són els Pressupostos Participatius;  

 com s’hi pot participar i en quin termini de temps;  

 com redactar els projectes;  

 quina mena de projectes poden optar a ser escollits;  

 qui podrà votar, en quins llocs i en quines modalitats;  

 en quines dates s’ha previst fer les votacions presencial i electrònica;  

 els mecanismes d’informació que s’han posat a disposició de la ciutadania, etcètera. 

 

Sobre l’oportunitat de fer el procés participatiu de pressupostos, el regidor Gómez ha 

posat en valor que aquest generarà unes sinèrgies molt positives, en la mesura que 

acostarà la democràcia a la ciutadania i que promocionarà que la gent es 

corresponsabilitzi en la presa de decisions sobre quin model de ciutat prefereix.  

 

Acabada l’exposició del regidor Gómez, s’ha obert un torn de paraules durant el qual 

han intervingut -per demanar aclariments sobre diversos aspectes dels Pressupostos 

Participatius- les següents persones: Marina Pifarré; Joan Queralt; David Melé; Joan 



 8 

Pifarré; Ramon Jovany; Josep Ramon Roca; Adrià Drago; Salvador Solsona; i Francesc 
Roselló. 
 
Un cop els representats de l’equip de govern de la Paeria i el representant del grup 

municipal de Ciutadans han donat resposta a tots els aclariments que se’ls ha requerit, es 

dóna per acabat el torn de paraules, moment aquest que aprofita el regidor Joan Gómez 

per fer una crida a participar... Tant en la sessió de debat que s’ha previst el dia 29 de 

juny al local social de l’AVV partida Camí de la Mariola, com en les votacions de la 

Consulta Ciutadana. 

  

Sense cap altre tema a parlar, es dóna per conclòs el plenària extraordinari del Consell 

de la zona 13. 

 

Lleida, 12 d’abril de 2017. 

 
 
 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 
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CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 13  (Horta)     

Plenari del Consell Territorial de 5 de març de 2018.  
A la sala d’actes del Local Social de l’Associació Veïnal de Butsènit (Pl. de l’Ermita) 
                          
Assisteixen a la reunió:  
 
Entitats: 
AVV Butsènit; AVV Les Canals; AVV Copa d’Or i Sot de Fontanet; AVV Vallcalent; AVV Camí 
Mariola; AVV. Grenyana; AVV Torres de Sanui; AVV Arques de Rufea; AVV Montserrat; Escola 
Hostaleria; AVV Partida Caparrella; Plataforma Protegim l’Hora de Lleida; AMPA Escola Creu 
del Batlle; Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC); Grup Municipal Ciutadans; Grup 
Municipal PP; Grup Municipal PDeCAT; i Grup Municipal PSC. 
 
Persones: 
Francesc Rosselló; Marina Pifarré; Salvador Solsona; Joan Queralt; Ramon Jovany; Dolors 
Comes; Josep Ma. Córdoba; Pau Pintó; Joan Antoni Boldú; Jaume Miró; Adrià Drago; Sebastià 
Valls; Joan Barberà; Joan Vilella; Joan Rogés; Mireia Valls; David Melé; Josep Ma. Masové; 
Francesc Montardit; Andreu Melé; Gregori Canalias; Josep Pelegrí;  Carme Valls; Pere Brugulat; 
Pere Pifarré; Alfons Pérez; Joan Josep Rosell; i Pere Cabiscol.         
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de Zona i president del CdZ13, Fèlix Larrosa; el vicepresident del CdZ13, Joan Gómez; 
les tècniques i els tècnics de la Paeria, Esther Fanlo; Vicenç Ocaña i Esther Marcos; i el 
coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 

 
S’inicia el plenari del Consell de la zona 13. El regidor Fèlix Larrosa dona la benvinguda als 
assistents, i explica que el projecte de la zona més votat als pressupostos participatius de 2017 
(Senyalització Vertical a l’Horta) s’implementarà pròximament. 
 
A continuació, en compliment del tercer punt de l’ordre del dia, pren la paraula el regidor de 
Participació Ciutadana, Joan Gómez, per informar sobre la convocatòria dels pressupostos 
participatius de 2018. Gómez explica que des de febrer es poden presentar les propostes 
d’enguany; que la fase d’estudi i valoració tècnica de les mateixes es farà durant tot el mes 
d’abril; que a maig es donarà publicitat de les propostes que s’hagin adequat a les normes de 
participació; i que el període de votació serà: per Internet de l’1 a 21 de juny, i presencial de 18 
a 21 de juny. 
 
Acabada la intervenció informativa dels regidors Larrosa i Gómez , s’obre el torn de paraules: 
 
Marina Pifarré, veïna de la partida Camí de la Mariola. En referència a les noves senyals de 
l’Horta, demana detalls sobre els continguts informatius que s’ha pensat incloure-hi, i demana 
que es tingui en compte l’opinió de veïnes i veïns abans d’encarregar-les. 
  
El regidor Larrosa explica que ja s’ha seleccionat l’empresa que s’encarregarà de la fabricació 
de les senyals, però que aquesta no farà res fins que se li donin instruccions precises del 
contingut informatiu que s’hi vol posar i de quina ha de ser la imatge comú que identifiqui 
totes les partides. Quant el contingut informatiu de la senyalètica, el regidor es compromet a 
consensuar-lo amb el representants de les associacions de l’Horta. 
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Joan Rogés, AVV. Montserrat. En relació al contingut informatiu de les senyals, adverteix que 
no totes les partides presenten la mateixa casuística, i posa com exemple que ells són l’AVV de 
Montserrat (perquè prenen el nom de  l’ermita), però que el nom de les partides del seu àmbit 
territorial són Boixadors, Pla de Montsó, i altres. Rogés afirma que aquesta circumstància és 
comú a altres AA.VV de l’Horta. 
 
El regidor Fèlix Larrosa respon que a l’hora de definir la informació que han de portar les 
senyals, es tindran en compte les variables abans puntades, però que fonamentalment es vol 
garantir que s’informi del nom de la partida a què s’entra i de com arribar als elements i/o 
punts d’interès que s’hi podrà trobar (Ermita de... Parc de... Aiguamolls de...). 
 
La tècnica de Medi Ambient de la Paeria, Esther Fanlo, amplia detalls referents a com han 
pensat organitzar les diverses informacions que se’ls demana incorporar a la nova senyalètica 
de l’Horta. Sobre aquesta qüestió, avança que -molt probablement- no serà possible una 
solució homogènia per a totes les partides i que, en alguns casos puntuals, caldrà cercar 
solucions personalitzades. 
 
Adrià Drago, AVV. Rufea. Suggereix que es tingui en consideració el model de senyalètica ja 
implementada a l’horta d’altres pobles del Segrià.  
 
Joan Rogés, AVV. Montserrat. Puntualitza que -a la seva zona- els camins estan senyalitzats, no 
així les partides, per la qual cosa tenen problemes de recepció de la correspondència. 
 
Francesc Roselló, AVV Copa d’Or i Sot de Fontanet. Demana aclariment sobre què es faria en el 
cas hipotètic que el cost de la implementació de la nova senyalètica de l’Horta superés els 
50.000 euros aprovats en els Pressupostos Participatius de 2017. 
 
El regidor Fèlix Larrosa li respon que si és dona la circumstància apuntada, la seva regidoria 
preveu fer-se càrrec de la petita diferència econòmica que es produeixi, a fi que pugui 
implementar-se tot el projecte d’un sol cop. 
 
Altrament, el regidor de la regidoria de Promoció i Gestió de l’Habitat Urbà i Rural i la 
Sostenibilitat, anuncia que el funcionari municipal de l’Oficina de l’Horta, Vicenç Ocaña, ha 
començat a desenvolupar tasques de suport directe a la gent del territori, responent en bona 
part a les funcions pròpies de la figura d’un agutzil1 municipal. 
 
Joan Rogés, AVV. Montserrat. Proposa que per respecte a la tradició, en lloc d’agutzil, la figura 
de nova creació s’anomeni “Guarda de l’Horta”. 
 
El regidor Larrosa es compromet a repensar el nom que sigui més adient a les funcions 
professionals que haurà de desenvolupar en Vicenç Ocaña, però vol deixar clar que la seva 
missió no s’ha de confondre amb la d’un agent de l’ordre, atès que ell és part integrant de 
l’estructura administrativa de l’Oficina de l’Horta, per tant res a veure amb funcions de guarda 
i vigilància del territori, competència aquesta que correspon als Mossos d’Esquadra. 
 
Josep M. Córdoba, grup municipal Ciutadans. Pregunta si es facilitarà el telèfon d’en Vicenç 
Ocaña perquè la gent pugui requerir els seus serveis. 
 

                                                 
1 “alguacil”, en castellà.  
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El regidor Larrosa respon que per raons operatives només es facilitarà el telèfon del “Tècnic 
Auxiliar de l’Horta” a un cercle restringit de persones i que la tramitació ordinària dels temes 
s’haurà de continuar centralitzant al número actual de l’Oficina de l’Horta. 
Josep M. Córdoba, grup municipal Ciutadans. En relació a les funcions que el regidor Larrosa 
atribueix al funcionari municipal Vicenç Ocaña, manifesta no estar-hi d’acord en la mesura que 
la proposta inicial del seu grup demanava un agutzil, entenent aquesta figura com una 
institució de proximitat a l’abast de tot el veïnat. 
 
El regidor Larrosa respon que les funcions que s’han atorgat al “Tècnic Auxiliar de l’Horta” 
varen ser aprovades en un Ple Municipal.  
 
Joan Rogés, AVV. Montserrat. Fa esment al protocol de seguretat a l’Horta que presta la 
Patrulla Rural dels Mossos d’Esquadra. 
 
Francesc Roselló, AVV Copa d’Or i Sot de Fontanet. Complementant la informació anterior, 
recorda l’existència d’un grup de “WhatsApp” mitjançant el qual tots els presidents de les  
AA.VV de l’Horta estan contínuament connectats amb els Mossos d’Esquadra. 
 
Joan Rogés, AVV. Montserrat. Respecte a l’estratègia per a l’activació del vot als Pressupostos 
Participatius, explica la metodologia que va emprar la seva associació a l’objecte d’aconseguir 
el màxim de suport a una proposta que havien presentat.  
Quant al sistema distributiu dels diners per zones del municipi, argumenta que el model actual 
desafavoreix les AA.VV de zones amb poca població i beneficia als barris grans amb molts 
milers d’habitants, raó per la qual demana que es revisi el procediment, introduint 
mecanismes que ponderin les diferències existents –segons ell- entre unes zones i les altres de 
la ciutat. 
 
Adrià Drago, AVV. Rufea. Qualifica d’incoherent que les catorze AAVV de l’Horta hagin de 
competir entre elles per un sol projecte de menys de 50.000 euros, raó per la qual demana que 
es cerqui un model de distribució que sigui més adient a les característiques de la zona 13. 
 
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, explica que, sense ser perfecta, la fórmula 
actual d’atorgament de projectes -en base a zones del municipi- incorpora ja un criteri de 
correcció que afavoreix les menys poblades de Lleida, així, les que oscil·len entre 1000 i 6000 
habitants (com és el cas de Secà, Magraners, Sucs, Raimat, Llívia, Secà, Magraners  o la mateixa 
Horta) tenen garantit un projecte per un valor màxim de 50.000 euros, el mateix import que 
hom reserva per a zones amb una població que oscil·la entre els 12.000 i els 25.000 habitants, 
com són Balàfia, Bordeta, Cappont, Pardinyes, o els barris de l’eixample del Centre. 
Sobre la possibilitat de dividir el valor del projecte entre les catorze AAVV de l’Horta, opina que 
la quantitat que resultaria (poc més de 3.000 euros per projecte) seria pírrica, per tant no 
permetria fer res mínimament rellevant. 
Quant a la selecció del projecte gran, el regidor opina que si una proposta és prou interessant, 
“amb criteri de ciutat” pot resultar guanyadora amb independència de si la mateixa ha 
d’implementar-se en una zona o en una altra del municipi. 
 
El regidor Larrosa contextualitza la utilitat que cadascuna de les associacions presentin a 
votació dels Pressupostos Participatius les seves pròpies propostes, ja que -en base als suports 
que obtinguin- les no guanyadores optaran a ser incorporades a la borsa de futures actuacions 
ordinàries de l’ajuntament. 
 
Adrià Drago, AVV. Rufea. Pregunta quan i com s’executarà el Pla d’Usos de l’Horta que es va 
aprovar; i amb càrrec a quina partida pressupostària. 
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Fèlix Larrosa respon que el Pla d’Usos és un document estratègic que recull mesures 
normatives d’acció immediata, juntament amb altres que són de planificació a mig i llarg 
termini, raó per la qual són incloses al POUM.  
Entre les primeres, el regidor fa esment a la posada en funcionament del “taxi a demanda”, o a 
la implementació de la tercera fase de la portada d’aigua potable a l’Horta. Accions totes dues 
que aniran a càrrec dels 1.900.000 euros del pressupost d’inversió que enguany s’han previst 
per a l’Horta 
 
Marina Pifarré, veïna de la partida Camí de la Mariola. Demana aclariment sobre si l’arribada 
de la banda ampla d’Internet a l’Horta està prevista en el pressupost d’inversió abans 
esmentat. 
 
El regidor Larrosa aclareix que la responsabilitat de desplegar la xarxa de telecomunicacions 
recau sobre les companyies privades, i que l’ajuntament solament intervé en casos en què 
calgui protegir espais sensibles. 
Quant a l’elaboració d’un Pla Especial d’Usos, Larrosa informa que s’ha contractat una 
empresa perquè elabori un mapa general del terme que haurà de precisar què poden fer i què 
no les companyies de telecomunicacions, i, en determinades circumstàncies, en base a quines 
contraprestacions d’interès municipal la Paeria podria negociar determinades actuacions de 
les companyies. 
 
Marina Pifarré, veïna de la partida Camí de la Mariola. S’interessa per l’estat actual de la 
realització de l’inventari de camins de l’Horta.  
Relatiu a les edificacions -consolidades de fa anys- que en el seu dia es van aixecar sense 
permís d’obra, Pifarré pregunta si hi haurà una amnistia, atès que hi ha centenars d’habitatges 
en aquesta situació, i que per l’esmentada causa els seus propietaris no tenen accés a poder 
demanar permisos d’obra nova. 
 
El regidor de Promoció i Gestió de l’Habitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat aclareix que aquest 
problema el va parlar en el seu dia amb el Conseller del Territori de la Generalitat, atès que és 
aquesta institució qui té la competència de poder normalitzar urbanísticament les agrupacions 
de construccions preexistents. Tanmateix, diu el regidor Larrosa, en aplicació de la llei 
d’Urbanisme de Catalunya, tot sembla indicar que totes aquelles construccions que estiguin 
fora de planejament estan predestinades a haver de desaparèixer. En qualsevol cas, arribat el 
moment, el regidor opina que caldrà analitzar de manera separada cas per cas. 
Sobre la catalogació de camins de què parlava Marina Pifarré, el regidor Larrosa diu que està 
gairebé enllestida en allò que fa referència a camins de propietat municipal  i que ara sols resta 
pendent avançar en la resta dels que són de titularitat privada 
 
Adrià Drago, AVV. Rufea. Recorda que més enllà de la titularitat dels camins, cal resoldre el 
problema de les servituds de pas. 
 
Acabat el torn de preguntes, el regidor i president del Consell, Fèlix Larrosa,  dóna per conclosa 
la sessió plenària del Consell de la Zona 13.  
    
Lleida, 5 de març de 2018 

 
 
 
 
Cesc Mòdol    
Coordinació tècnica dels Consells Territorials 


