CONSELL DE LA ZONA 14 ( barri de Llívia i entorns)
Plenari del Consell de Zona realitzat el dijous, 12 de maig de 2016, al Centre Cívic de
Llívia.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
Assoc. de Veïns partida Ll. i voltants; Grup de Teatre; Assoc. de Joves; Vocalia de la Dona; grup
municipal PP; grup municipal CiU; grup municipal Ciutadans; grup municipal ERC; Assoc. Infam
9221; i AMPA Escola Segrià.
Persones:
Josep M. Grau; Inés Subirà; Andrea Gutiérrez; Lidia Poblador; Núria Gil; José Luis Osorio; Joan
Vilella; Pau Pintó; Núria Marín; i David Melé.
Per l’administració municipal:
El president del Consell de Zona i regidor de la zona 14, Rafael Peris; la tècnica de la regidoria
de Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria, Montse
Bosch; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Cesc Mòdol.
Excusa la seva assistència el regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez.
S’inicia la sessió del plenari del Consell de la zona 14, amb la benvinguda del regidor Rafael
Peris. A continuació, a l’objecte de desenvolupar el 2n punt de l’ordre del dia, aquest demana
al tècnic municipal Cesc Mòdol, que expliqui el funcionament d’un Consell de Zona, atès que la
zona 14 s’ha creat nova aquesta legislatura. Mòdol exposa que els Consells són un instrument
“informatiu, consultiu i propositiu” que el Reglament de Participació Ciutadana (2006) posa a
disposició de la ciutadania de cadascuna de les 14 zones en què s’ha dividit la ciutat, i que en
ells les persones que hi són convocades –correspon un mínim de dues vegades a l’any- poden,
a títol individual (com a veïnes) o en representació d’entitats amb seu social a la zona,
interactuar amb els responsables polítics del govern municipal, fent-los arribar les queixes,
propostes i suggeriments que considerin adients.
Sobre l’històric dels Consells, Mòdol parla que la legislatura actual serà la tercera, i que en els
darrers 8 anys s’han consolidat com una bona eina de diàleg i coordinació entre la ciutadania i
l’administració local, que ha permès establir prioritats d’actuació que el regidor/a de zona ha
anat derivant a cadascun dels àmbits municipals tècnicament responsables.
A fi de donar compliment al 3r punt de l’ordre del dia, Rafael Peris informa que la persona que
proposa la Paeria per coordinar, supervisar i validar els procediments administratius del
Consell sigui el tècnic municipal Francesc Mòdol. No hi ha cap objecció en contra: s’aprova.
A continuació, realitzats els procediments administratius previs i en base a les entitats i
persones que s’han acreditat, es dóna per Constituït el Consell per a la legislatura 2015-2019, i
el regidor de zona s’adreça a les persones que integren el seu Plenari.
En la seva al·locució, Rafael Peris fa memòria de diversos temes parlats amb representants del
barri, fa escassament 15 dies.
Acte seguit s’obre un torn obert de paraules, en què de manera no-formal es parla sobre:
 Com resoldre de manera definitiva el problema de l’entollament d’aigua a sota del
dipòsit.
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 Esbrinar si mai ha existit un projecte de piscines municipals al barri. Segons les
persones participants, aquesta infraestructura lúdica ha esdevingut una necessitat, ja
que el barri ha duplicat la seva població en pocs anys.
 La conveniència de millorar l’accessibilitat dels vehicles pesants que han d’entrar per a
fer càrrega i descàrrega des de la rotonda, actualment l’únic lloc per on és possible ferho.
 Preveure nous accessos per a vehicles pesants per la zona de la carretera de la Plana
del Bisbe i/o per la zona de la carretera de Corbins. Consideren que cal disposar
d’alternatives a l’única via d’accés actual (des de la rotonda).
 La importància de vetllar pel bon estat dels camins de l’horta de l’entorn de llívia, i que
les reparacions que es realitzin siguin de major qualitat que els que es fan ara, que
duren poc.
 La necessitat de solucionar els problemes d’humitat que afecten rajoles del terra, i
parets de l’escola.
 La prioritat per substituir el vestidors de la pista poliesportiva –en molt mal estat, i
atacats per la humitat- per mòduls prefabricats.
 Com garantit una major atenció al manteniment de les infraestructures i serveis
comunitaris del barri. Posen com a exemple el mal estat de la biblioteca, dels equips
informàtics, i dels lavabos, les persianes, i el pati del Centre Cívic.
 Els problemes derivats de l’activitat de gent (firaires de professió) que han comprat la
finca on abans hi havia una serradora, i que hi viuen generant molèsties als veïns i a la
comunitat en general: emmagatzemar objectes; embrutar i realitzar abocaments
fecals; punxar la xarxa de la llum; tinença de gossos perillosos sense control, etcètera.
 La ineficiència del servei de repartiment de correspondència (empresa de correus).
 La periodicitat de la neteja dels espais públics, que han observat que no sempre és la
mateixa.
 El manteniment del camp de futbol, que -segons el president del club- no es fa amb
prou freqüència.
 La implementació d’espais “work out” als parcs del barri, de manera que la gent
adulta pugui fer-hi activitat, utilitzant aparells per a l’exercici físic.
 Com fer front a l’incivisme (propietaris de gossos; persones que embruten el terra...).
Es comenta que seria d’utilitat la intervenció d’Agents Cívics en horari de tarda/vespre.
 Un acord (a tres bandes: Generalitat, Paeria; AVV Llívia) perquè l’escola pugui
compartir un espai del Centre Cívic –adjacent a l’escola- que actualment no es fa anar.
 L’interès per millorar la qualitat de la llum en alguns punts del barri del barri (que no
s’arriben a especificar).
Un cop escoltades totes les peticions que s’han fet, el regidor Peris es compromet a fer
aquelles gestions que permetin materialitzar tot allò que sigui factible a curt termini, i a
emprendre les accions pertinents perquè -durant els pròxims exercicis pressupostaris- es
tinguin en compte la resta de projectes i actuacions que demanden veïnes i veïns de Llívia.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dóna per acabada la sessió plenària.
Lleida, 12 de maig de 2016.

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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PROCÉS PARTICIPATIU PER A CONSULTAR A LA CIUTADANIA EL DESTÍ
D’1 MILIÓ D’EUROS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.
Plenari informatiu amb entitats del Consell de les Zones 03; 04; 05; i 14, en sessió
conjunta, realitzat el 20 d’abril de 2017, al Centre Cívic de Balàfia.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
AVV Secà; AVV Orvepard; AVV Balàfia; AVV Llívia; Escola Torre Queralt; Comú de
Lleida; Associació Diabètics; Dona Balàfia; Oncolliga; Escola Bressol de Balàfia; Assoc.
Special Friends; Magrebeida; CUS, salut, consum i alimentació; Unió Esportiva Balàfia;
Assoc. Kina Kreu; Escola Pardinyes; Associació Asperger; CAP Balàfia; Club Tir amb Arc
Lleida; Ilercorda; Escola Bressol Mitjana; Escola Bressol Llívia; Club de Bàsquet Secà;
Grup municipal de Ciutadans; i Grup municipal PDeCAT.
Persones:
Mireia Moliné; Cristina Simó; Julián Garrido; Maite Torrelles; Yolanda Montull;
Montserrat Torruella; Sergio Díez; Francesc Fernández; Jos Farreny; Francesc
Caballero; Marta Gispert; Mercè Ruiz; David Malé; Carmen Sánchez; Manolo López;
Manuel Lorite; Paco Castillo; Pau Asensio; Isabel Hornos; Rafael Fernández; Carme
Gilart; Sílvia Subirà; Andrea González; Luis Marco; Simeó Fuentes; Ángeles Amador;
Cristina Clota; Ángeles Ribes; José Mª Córdoba; Montse Abella; Josepa Gòdia; José
Escartin; Rosa Ferrero; Esther Costa; Andrana; Abdelmoula el Moutadur; Josep M.
Grau; Josep Pons; Montse Bosch; i Víctor Manel Pallarès.
Per l’administració municipal:
El regidor de les zones 03 i 14, Rafael Peris; el regidor de la zona 05 i de Participació
Ciutadana, Joan Gómez; la tècnica de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació,
Carme Sabaté; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol.
Sota la presidència dels regidors Rafael Peris i 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.
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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: Julián Garrido; Josep M. Grau; Rafael Fernández;
Paco Castillo; José Escartín; i Yolanda Montull.
Un cop els representats de l’equip de govern de la Paeria, Joan Gómez i Rafael Peris, i
la representant del grup municipal de Ciutadans, Ángeles Ribes, 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 les
sessions de debat dels Consells que es convocaran la segona quinzena de juny, com en
les votacions de la Consulta Ciutadana.
Sense cap altre tema a parlar, es dóna per conclòs el plenari conjunt dels Consells de les
zones 03; 04; 05; i 14.
Lleida, 20 d’abril de 2017.

Cesc Mòdol
Coordinació dels Consells Territorials
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ACTA REUNIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
ZONA 14 PARTIDA LLIVIA I VOLTANTS
22 de juny de 2017

A Lleida a les 19:45h a la sala del local social.
Assistents:
José Luís Osorio del Grup Municipal Ciutadans; M. Pilar Font Duran; Antonio Jorge
Villanueva; Montse Flix; Àngel Macarulla; Pere Macarulla; Rosa Aresté; Josep M.
Grau, AVV; Josep Pons, tècnic Participació Ciutadana; Dolors Girano; Eloi Grau; Jesus
Pobladón; Mar Botarda, AVV i membre IN7AM9221; Lidia Poblador, AVV; José
Alcalà; Maria Fuente; Guillerma Grimaldos; Justo Gela; M. Ángeles Abaigar; i Antonio
Guitart.
Per l’administració municipal:
El regidor de zona i president del CdZ 14, Rafael Peris; els tècnics de l’àmbit de
l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat de la Paeria, Mertxe Calleja i Sergi Gimeno; i la
tècnica de la regidoria de Gestió de la Promoció de la Ciutat i del Comerç, Montse
Bosch.
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
1.- Benvinguda per part del regidor de barri Rafael Peris. Informa de com anirà
aquesta reunió i que s’explicaran els projectes que han proposat els veïns del barri.
Termini per presentar encara projectes fins al 30 de juny. Un cop presentades i
valorades pels tècnics de l’ajuntament es farà la votació dels mateixos al setembre.
Exactament a Llívia votació presencial el 15 de setembre.
2.- Enumeració dels projectes per part del Cap secció mobilitat i via pública, Sergi
Gimeno. Fins a la data s’han presentat 4 projectes:
1.
2.
3.
4.

Nous vestidors a la zona esportiva de Llívia
Ordinadors nous per a la biblioteca de Llívia
Ascensor per a minusvàlids i gent gran al local social
Zona lúdica a l’entrada de Llívia

En tots els projectes es tenen en compte 3 valoracions: si és competència de
l’Ajuntament; si és tècnicament viable; i si és útil i raonable
Un cop explicats els projectes del barri el tècnic d’Urbanisme explica els projectes de
ciutat presentats fins a la data.
El regidor Rafael Peris comenta als assistents que ara els tècnics han de valorar tots els
projectes presentats s’han d’estudiar i que siguin tècnicament viables. Convida als
assistents a fer les seves intervencions.
3.- Intervencions


Àngel Macarulla. Pregunta qui vota aquests projectes? resposta del tècnic, els veïns.
Comenta que la zona de l’entrada és un desastre i una mala imatge de cara a la gent
que viu i visita el barri. El tècnic respon que aquest tema no toca discutir-ho avui. El
regidor també li respon que fa uns dies que es va lliurar al President de l’AAVV el
projecte i que està acabat tot el que hi posava, a més a més, de dir que estava
consensuat amb l’antiga AAVV. El Sr. Macarulla continua disconforme.
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Rosa Aresté. No sé com podeu presentar projectes quan no hi són i hi ha altres
prioritats més importants. Estem desatesos, als altres barris això no passa. És
impresentable l’aspecte que té l’entrada, arbres i plantes mortes, tot sec ... Resposta
del tècnic, la brigada de Jardineria estan mirant per què els arbres i les plantes no
arrelen i que ja s’han replantat dos vegades.



Àngel Macarulla. Els polítics han de fer i vetllar pel seu barri, i això no ho fa. Estem
cansat de reclamar incidències que Vostès no fan. Venen, prenen nota i es queda tot
en un calaix.



Pere Macarulla. Per què encara no s’han arreglat els WC de baix del local social?
Resposta de Mar Botarga, membre de la Junta AAVV: està ja encomanat a
manteniment d’edificis, no té res a veure amb els projectes que es presenten avui.
També pregunta sobre els diners que sobrin del projecte que es fa ? i també reitera
que els diversos projectes els ha de sol·licitar el President de l’AAVV i no un veí/veïna.
Resposta del tècnic tothom ho pot sol·licitar, qualsevol persona, entitat ...



Josep Pons. Els veïns i veïnes del barri votaran 3 dels 4 projectes presentats del propi
barri i un del de Ciutat. Vota tota la ciutat. Hi haurà uns dies que es podrà votar
telemàticament i altres, com a dit el Sergi, presencialment aquí el dia 15 de setembre.

El tècnic d’Urbanisme, passa a explicar els 8 projectes de Ciutat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Serveis públics per tota la ciutat
Parc per a gossos
Més ombra i aixopluc
Promoció d’illes verdes en les teulades i sostres d’edificis
Rehabilitació de façanes amb grafits
Promoció turística de l’Horta de Lleida
Renovació de l’ambulància de Protecció Civil
Senyalització vertical a l’Horta de Lleida

Hi ha intervencions de veïns i veïnes sobre temes que no es tractava en l’ordre del dia,
per aquesta raó, no consten en aquesta acta.
Intervenció del president AAVV, Josep M. Grau. Tots els membre de la Junta de
l’AAVV es comprometen a traslladar i a fer les propostes que rebin per part de
qualsevol veí/veïna del barri i registrar-la abans del dia 30 de juny.
Finalitzat el torn de paraules, el regidor Rafael Peris dona per closa aquesta sessió
extraordinària del Consell de la Zona 14.
S’aixeca la reunió a les 21:00h
Lleida, 22 de juny de 2017.
Montse Bosch
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CONSELL DE LA ZONA 14 ( barri de Llívia i entorns)
Plenari del Consell de Zona realitzat el 12 de febrer de 2018, al Centre Cívic de Llívia.
Assisteixen a la reunió:
Entitats:
Assoc. de Veïns partida Llívia i voltants; Vocalia de la Dona; grup municipal el Comú; grup
municipal PDeCAT; grup municipal PSC; grup municipal Ciutadans; grup municipal PP; Escola
Bressol; Assoc. Infam 9221; i AMPA Escola Segrià.
Persones:
Josep M. Grau; Lidia Poblador; José Luis Osorio; Gerard Rodríguez; Carme Valls; Eloi Grau;
Maria Neus Brenuy; Maria del Mar Gotarda; Gabriela Gatu; Meritxell Serrado; Robert Oró;
Antoni Jorge Villanueva; Maria Pilar Fort; Maria R. Casals; Llubí Casas; Ismael Biosca; José Luís
Palacios; Joan Vilella; i David Melé.
Per l’administració municipal:
El president del Consell de Zona i regidor de la zona 14, Rafael Peris; el regidor de Participació
Ciutadana, Joan Gómez; la tècnica de la regidoria de Promoció de la ciutat, del comerç, del
turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria, Montse Bosch; i el coordinador tècnic dels Consells
de Zona, Cesc Mòdol.
El regidor de zona, Rafael Peris, dona la benvinguda als assistents i, en compliment del punt
número dos de l’ordre del dia, informa que la proposta més votada als Pressupostos
Participatius de 2017 (dotar la biblioteca amb 4 ordinadors -amb els softwares corresponents- i
1 impressora làser) ja ha estat adjudicada, i que es preveu la seva implementació de forma
imminent.
A continuació, pren la paraula el regidor de participació Ciutadana, Joan Gómez, qui explica
que –des de l’1 de febrer- es poden presentar propostes per a participar en els Pressupostos
Participatius (PP.PP) de 2018; que la fase d’estudi i valoració tècnica de les propostes es farà
durant tot el mes d’abril; que a maig es donarà publicitat de les propostes que s’hagin adequat
a les normes de participació; i que el període votació serà: per Internet de l’1 a 24 de juny, i
presencial de 18 a 21 de juny.
Finalitzada la intervenció del regidor Joan Gómez, el president del Consell proposa que s’iniciï
el torn de paraules:
Maria Neus Brenuy, Dones de Llívia. Demana un aclariment sobre el sistema de votació als
PP.PP, i expressa la seva contrarietat pel fet que, segons ella, les propostes de les zones/barris
amb menys població tindrien menys possibilitats de ser escollides.
El regidor de Participació, Joan Gómez, precisa que cada persona podrà votar 1 projecte gran,
de fins a 200.000 euros, i 3 de petits, de menys de 50.000 euros, d’entre tots els presentats al
municipi. Quant a la percepció que el sistema de PP.PP sigui discriminatori per als barris petits,
Gómez diu que és falsa, ans el contrari, afirma que el sistema fa discriminació positiva,
garantint que a totes les zones de la ciutat -tinguin la població que tinguin- se les hi assegura
que com a mínim hi haurà un projecte de menys de 50.000 euros que s’implementarà; és a dir,
que Llívia -amb uns 1.200 habitants- té garantit un projecte de menys de fins a 50.000 euros a
l’igual que l’eixample de Lleida (Zona 08) que té una població d’uns 20.000 habitants.
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Josep M. Grau, AVV de Llívia. Sosté l’argument que solament tenen opcions de guanyar el
projecte de fins a 200.000 euros els barris grans.
El regidor Gómez respon que, en la mesura que un projecte de fins a 200.000 euros sigui
d’interès per a molta ciutadania, tant pot sortir escollit si el proposa un barri petit o un de
gran; en l’anterior sentit, Gómez afirma que un projecte no necessàriament ha de comportar la
competència entre barris, ja que cada persona és lliure de votar la proposta que li assembli
millor, visqui on visqui de la ciutat.

En relació a l’afirmació que una proposta gran (de fins a 200.000 euros) no pot recaure en
benefici d’una zona amb poca població, com és el cas de Llívia, els regidors Gómez i Peris
argumenten que hi ha experiències que corroboren que sovint és més fàcil aconseguir
índex alts de participació (mobilitzar vots) en una comunitat petita, on tothom és coneix i
les relacions són molt properes, que en una altra amb molta més població, però en la qual
les relacions humanes són molt més impersonals i, per tant, costa més convèncer la gent
d’anar a votar.
Llubí Casas, el Comú. Demana explicacions quant al mètode que s’utilitza per a la distribució
d’un mínim d’un projecte menor per zona.
El regidor de Participació li en dona detalls de com es fa.
Maria del Mar Gotarda, AMPA Escola el Segrià. S’interessa per la petició que van fer, d’uns
prestatges.
El regidor Peris li respon que farà la consulta.
Maria Neus Brenuy, Dones de Llívia. Pregunta si la petició d’un muntacàrregues per al Centre
Cívic l’han d’incloure, o no, com a petició als PP.PP d’enguany.
Rafael Peris fa esment que els serveis tècnics municipals estan treballant en un projecte de
millora del Centre Cívic, que inclou rehabilitar els banys i la implementació d’un
muntacàrregues; tanmateix, diu, això no exclou que puguin provar d’anar al concurs dels
Pressupostos Participatius i, en cas de guanyar, accelerar els tempos de realització de la
proposta.
Ismael Biosca, Veí. Demana aclariment en relació a com es preveu fer el manteniment dels
camins de l’entorn de Llívia que es troben en mal estat. Biosca parla en concret del Camí
General (prolongació del carrer Gran) i del camí de Grealó, on hi ha molts clots al ferm, i que
els marges són molt perillosos per a vianants i ciclistes. Tot i que és coneixedor que no és
competència municipal, també fa esment que està molt malament el camí de servei de vora
l’autovia.
El regidor Peris fa esment que ha parlat amb el regidor de l’Horta, i que aquest li ha dit que en
el decurs de la primavera es farà l’arranjament de diversos camins de la zona, la relació dels
quals ja els comunicarà més endavant.
Josep M. Grau, AVV. Corrobora que estan molt malament els camins a què s’ha fet referència
i afegeix que –per raons de seguretat- caldria fer la poda dels plataners de la part de la
carretera de Llívia a Corbins (camí abans de l’Escola Alba direcció a Llívia).
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Antoni J. Villanueva, Veí. Reivindica que hi hagi més servei de bus dissabtes i festius, ja que
sense transport públic, qui no disposa de transport privat queda exclòs de poder accedir als
esdeveniments de la ciutat. Altrament, Villanueva denuncia que als carrers “Partidors” i “el
Dipòsit” l’aigua queda entollada quan plou, i que la humitat d’aquella zona afecta a les cases i
construccions d’aquell entorn.
Josep M. Grau, AVV. Fa esment que -com a mínim- les habitants de dues torres es van queixar
que no tenien aigua corrent i que el regidor Fèlix Larrosa les hi va comentar que hi havia
pressupost per a atendre la demanda de portar-les-hi l’aigua.
Quant a seguretat ciutadana, Grau demana que la Guàrdia Urbana faci les rondes com a molt
cada dues hores, perquè hi ha molta gent que passeja els gossos sense lligar per parcs i zones
dels afores del barri, i que el terra està ple de defecacions.
Altrament, grau vol constatar que hi ha actuacions pendents de fer a l’estrada de Llívia, entre
les quals parla de reposar vegetació arbustiva que s’ha mort i posar diversos elements de
mobiliari urbà, entre els quals papereres.
El regidor Peris confirma que també hi ha previst de substituir les bandes rugoses de seguretat,
a l’estrada de Llívia.
Antoni J. Villanueva, Veí. Es queixa que al carrer Gran, a l’alçada del carrer Partidors hi ha una
zona pintada advertint de no aparcar i que la gent no la respecta, la qual cosa influeix en la
seguretat de les persones que han de transitar per aquella cantonada.

Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dona per acabada la sessió plenària.
Lleida, 12 de febrer de 2018.
Francesc Mòdol, coordinació tècnica dels Consells de Zona.
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CONSELL DE LA ZONA 14 ( barri de Llívia i entorns)
Plenari del Consell de Zona realitzat el 17 de desembre de 2018, al Centre Cívic de Llívia.

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
Assoc. de Veïns partida Llívia i voltants; grup municipal PDeCAT; Escola Segrià; AMPA Escola
Segrià; grup municipal Ciutadans; Escola Bressol; Assoc. Infam 9221; i Teatre de Llívia.
Persones registrades:
Josep M. Grau; Jesús Poblador; José Luis Osorio; Maria del Mar Gotarda; Meritxell Serradó;
Antoni Ojeda; Esther Muñoz; Patricia Talero; Cristina Grimaldos, i David Melé.
Per l’administració municipal:
El regidor de Participació Ciutadana i vicepresident de la zona 14, Joan Gómez; la tècnica de la
regidoria de Promoció de la ciutat, del comerç, del turisme i de l’Ocupació i l’Emprenedoria,
Montse Bosch; la tècnica de Participació Ciutadana, Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels
Consells de Zona, Cesc Mòdol.
S’inicia el plenari del Consell de la zona 14 amb la benvinguda del regidor Joan Gómez, qui
excusa l’assistència del regidor i president del Consell de Zona, Rafael Peris, i agraeix la
presència als assistents.
A continuació, el vicepresident del Consell es refereix a diferents temes que tenen a veure amb
l’actuació municipal al barri, entre els quals esmenta: que, des d’ara, el carrer Marquès de la
Ensenada passa a dir-se carrer de la Marinada; que s’està elaborant el projecte de millora del
Centre Cívic1; i que s’està estudiant com resoldre el problema de la tanca perimetral de la pista
esportiva.
Finalitzada la intervenció informativa del regidor Joan Gómez, es dóna inici al torn de paraules:
Maria del Mar Gotarda, Assoc. Infam 9221. Demana per l’estat de realització del projecte
guanyador als Pressupostos Participatius de 2018: una Àrea per a Gossos.
El regidor respon que està en fase de projecte i que hom preveu implementar-lo a la finca que
antigament ocupava la pista de petanca.
Josep M. Grau, Teatre de Llívia. S’interessa per les proves parcials que s’han fet per a resoldre
les humitats dels vestidors de la zona esportiva; i demana, en el supòsit que l’actuació tècnica
hagi anat bé, que s’impermeabilitzi la resta de la instal·lació.
Altrament, Grau suggereix que es posin arbres, papereres, bancs, i elements de separació, a
l’espai que hi ha entre els turonets de l’entrada del carrer Gran, a l’objecte d’evitar que els
cotxes que surten d’un aparcament pròxim (passant per damunt de la vorera) facin malbé
aquell lloc.
Finalment, en referència al protocol per a l’acceptació de propostes per a concursar als
Pressupostos Participatius, Grau opina que no s’ha donat prou informació sobre els motius
d’admissió o no de les esmentades propostes, i posa com exemple el cas de la no admissió del
projecte “fer una pista per a la iniciació del patinatge al parc, a l’entrada de Llívia”.

que preveurà la incorporació d’un ascensor, i la reforma del bany per adaptar-lo a persones amb
diversitat funcional, entre altres coses.
1
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El regidor respon que l’admissió o el refús d’un projecte menor està regulat per un reglament i
que entre les normes bàsiques que una proposta ha de complir hi ha que la mateixa ha de ser
realitzada en terrenys de titularitat municipal; no superar un import màxim de 50.000 euros; i
ser imputables econòmicament a l’exercici pressupostari en què s’hagin fet els Pressupostos
Participatius.
Quant a respondre de manera precisa la causa per la qual la proposta de fer una pista de
patinatge no va ser admesa, s’acorda verificar el document de resposta que es va fer en el seu
moment, i transcriure’l –a peu de pàgina- en aquesta acta2.
Com a suggeriment de com redactar futures propostes per a pressupostos participatius, es
recomana que les mateixes siguin prou obertes que permetin els tècnics encabir-les
econòmicament dintre dels límits autoritzats, o a variar-ne la localització en el cas que els
terrenys on s’hagi demanat implementar-les hagin de requalificar-se urbanísticament i/o ser
adquirits per l’ajuntament. Es tractaria doncs, d’evitar situacions en què els tècnics encarregats
d’avaluar una proposta es veiessin obligats a descartar-la de manera automàtica, sense marge
de poder proposar una alternativa que no incomplís cap dels requisits del reglament de
pressupostos participatius.
Patricia Talero, AMPA Escola Segrià. Demana que se li aclareixi que passa quan la
implementació d’una proposta de pressupostos participatius no esgota en la seva totalitat la
partida econòmica que té assignada. Talero posa com a mostra el cas de Llívia, en què fer un
“pipí can”, afirma, costarà bastant menys de 50.000 euros.
Altrament, la representant de l’AMPA de l’Escola Segrià, es queixa que Llívia és dels pocs barris
de Lleida que no té ni piscines municipals, ni serveis per el lleure dels menors, amb la qual cosa
les famílies han d’anar a altres llocs de la ciutat a fer determinades activitats.
El regidor Gómez aclareix que la quantitat límit prevista per a cadascun dels projectes de zona
és de 50.000 euros, i que en el cas que una proposta guanyadora pugui materialitzar-se per un
import inferior, els diners sobrants queden alliberats i poden ser destinats a la realització
d’altres projectes dels pressupostos participatius.
Josep M. Grau, Teatre de Llívia. Sosté l’argument que el sistema actual de tria de projectes als
pressupostos participatius perjudica els barris on hi ha menys població que pugui votar.
El regidor Gómez afirma que la percepció expressada anteriorment no es correspon amb la
realitat, i ho rebat constatant que el projecte major que ha guanyat enguany (el de la franja
entre 50.000 i 200.000 euros) ha estat el proposat a la partida de la Mariola3, una de les zones
amb menys població de la ciutat.
David Melé, grup municipal PDeCAT. Corrobora que el projecte major que ha guanyat a 2018,
ha correspost al cobriment del pati de les escoles de Malgovern, a l’horta de Lleida, partida en
la que viuen tan sols uns centenars de persones, i justifica que aquest hagi resultat escollit per
la gran feina que han fet els promotors de la proposta, demanant el vot per totes les vies

2

Resposta a 22 de juny de 2018 a la persona proposant Maria del Mar Gotarda (associacioinfam9221):
informem que “la seva proposta (...) no ha estat acceptada per la Comissió Tècnica de valoració de
l’Ajuntament de Lleida, atès que incompleix les bases que regulen la participació en els Pressupostos
Participatius de 2017. Motiu: prèviament s’haurien de requalificar urbanísticament els terrenys on
s’hauria de fer la pista”. En resum, la proposta no va ser admesa atès que la durada d’un procés de
requalificació urbanística no permetia executar l’obra amb càrrec als pressupostos de 2018.
3

Projecte: cobriment de la pista de l’Escoles de Malgovern.
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possibles. Quant al sistema de votació, Melé sosté que sense cap mena de dubte ha estat
públic i transparent.
Antoni Ojeda, AVV de Llívia. Relatiu a diferents aspectes que afecten al barri fa esment: 1. que
l’asfaltat del tram entre la carretera comarcal i l’entrada a la Llívia està en molt mal estat; 2.
que l’enllumenat és insuficient; 3. que fa anys que està pendent la connexió del col·lector
d’aigües residual de Llívia amb la xarxa de Lleida ciutat; 4. que encara no estan fetes les
tanques perimetrals de les instal·lacions esportives; 5. que no s’està fent correctament el
manteniment de les instal·lacions de l’escola; 6. que els camins asfaltats que fan el perímetre
de Llívia i els que passen per sota de l’autovia estan molt malament, la qual cosa suposa per a
la gent problemes d’accessibilitat i de seguretat; i 7. que urgeix que es faci el “pipí can”.
En un altre ordre de coses, Ojeda manifesta el seu interès per disposar de dades econòmiques
que permetin contrastar la correlació entre allò que paguen els veïns de Llívia i el que reben a
canvi de part del municipi de Lleida.
Patricia Talero, AMPA Escola Segrià. Denuncia que hi ha un problema d’humitats a l’escola des
de fa 3 anys, i que encara no s’ha resolt.
Quant a la possibilitat de calcular la correlació entre l’aportació via impostos de la ciutadania
de Llívia versus el retorn de l’ajuntament en infraestructures i serveis al territori, el regidor
Joan Gómez no ho veu necessari, ja que com és ben conegut, diu, sempre resulta molt més car
prestar serveis municipals4 a nuclis de població allunyats del centre de la ciutat i on el tipus
constructiu és horitzontal, difús, i de baixa demografia (com és el cas de Llívia), que a les zones
on la concentració urbana és més densa i vertical. En conclusió, el regidor Gómez parla que el
govern municipal concep la ciutat com una unitat i, en aquest sentit, que ha de garantir la
mateixa qualitat de serveis per a tothom, amb independència que hom visqui al centre del
municipi o a l’extraradi, cosa que, afirma, sense cap mena de dubte beneficia el barri de Llívia.

Cristina Grimaldos, veïna. A raó que des de fa un temps s’ha autoritzat fer ús –durant les
tardes- de la pista esportiva “a una entitat que no és del barri”5, es queixa que els nens i nenes
no poden anar-hi a jugar, quan surten de l’escola. Grimaldos demana que es garanteixi l’ús
preferencial de la pista esportiva per a la gent de Llívia.
Josep M. Grau, Teatre de Llívia. Des de la consideració que les instal·lacions municipals i el seu
gaudi són del conjunt de la ciutadania, visquin on visquin, i per evitar conflictes d’interessos,
justifica la necessitat d’establir un mecanisme administratiu per a la reserva de l’ús de la pista
esportiva i altres espais municipals del barri, de manera que s’acordin les franges horàries que
millor s’adaptin a les necessitats dels diferents agents socials que en demanin la utilització.
Patricia Talero, AMPA Escola Segrià. Corrobora que entre les 9.00h i les 17.00h la utilització de
la pista esportiva correspon a l’escola, tanmateix, fora de l’esmentat horari, pregunta si
l’ajuntament ha formalitzat la cessió d’ús d’aquell espai al Club Esportiu Templers.

Esther Muñoz, veïna. En la línia de la intervenció anterior, demana si hi ha alguna justificació
per la qual persones de l’entitat Club Esportiu Templers facin fora -a partir de les 17.45h- els
nens i nenes del barri que van a jugar a la pista esportiva.
El regidor Gómez nega l’existència de cap document de cessió a favor de l’associació a què s’ha
fet referència.
4
5

Transport públic, neteja, manteniment d’infraestructures...
En referència al Club Esportiu Templers.
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Meritxell Serradó, Escola Bressol. Reclama que es faci un manteniment i neteja periòdic de la
teulada de l’Escola Bressol; Serradó informa que a la banda que limita amb la pista esportiva hi
ha enganxats coloms morts, al filat de punxes de la teulada, i que una part de l’esmentat filat
de filferro va caure fa molt de temps i encara no s’ha reparat. Altrament, la representant de
l’escola Bressol demana que s’arrangi la part de tanca del pati que es va tombar, en el punt on
hi havia encadenada una porteria de futbol.
Josep M. Grau, Teatre de Llívia. Sobre el procediment administratiu per a reservar hores d’ús
de la pista esportiva, Grau explica que quan el Club Esportiu Templers va adreçar-se a l’AVV de
Llívia, aquesta els van respondre que haurien de lliurar la petició a la regidoria d’Esports.
Quant a les condicions d’una previsible autorització de part de l’ajuntament a l’esmentat club
esportiu, Grau manifesta que sempre van tenir el convenciment que no es cediria una franja
horària que perjudiqués les activitats i usos habituals del veïnatge del barri.
Respecte la raó per la qual l’AVV havia encadenat una porteria a la tanca del recinte de la zona
esportiva, Grau aclareix que va fer-se per a facilitar la ubicació de l’escenari de la Festa Major, i
per a evitar que l’esmentada porteria pogués tombar-se i fer mal a alguna de les persones
assistents a la festa. Referent a per què es va trencar la tanca, Grau afirma que algú va voler
alliberar la porteria a estrebades, sense obrir el cadenat.
Relatiu a la regulació dels horaris de la pista esportiva, Grau urgeix una solució abans no arribi
el bon temps, època en la qual la canalla hi juga més.
Antoni Ojeda, AVV de Llívia. Com a persona que –en representació del Club Esportiu Templersva negociar amb l’anterior junta de l’AVV de Llívia, confirma l’explicació de l’anterior president
de l’AVV, Josep. M. Grau, en el sentit que l’horari d’utilització de la pista durant la tarda havia
de ser determinat per la Paeria, sense perjudici dels horaris i costums del veïnatge.
Com a nou president de l’AVV, Ojeda es compromet a col·laborar perquè totes les associacions
que demanin la utilització de la pista esportiva puguin accedir a l’esmentat recinte, tanmateix,
reitera que –a diferència de com s’havia fet fins ara- caldrà que tothom interessat hagi de fer
les peticions de reserva d’horari per escrit, a l’ajuntament.
Quant a algunes de les queixes anteriors que retreien que el Club Esportiu Templers hagués
impedit l’accés de nens i nenes del barri a la pista esportiva, al sortir de l’escola, Ojeda
puntualitza que aquesta circumstància solament es va produir durant dos dies, com a resposta
al fet que van ser víctimes d’un robatori de material esportiu i que, d’altra banda, havien
trobat restes indicatives conforme s’havia fet un mal ús de l’espai: llaunes, bossa de droga,
profilàctics usats...
Sobre la concertació d’uns horaris d’utilització de pista, Ojeda puntualitza que estan en
converses amb l’àrea d’esports de l’ajuntament, i palesa que ara mateix el Club Esportiu
Templers no disposa de cap autorització formal.
Cristina Grimaldos, veïna. Considera que el president de l’AVV no hauria de ser considerat un
interlocutor vàlid per a negociar amb l’ajuntament els horaris d’ús de la pista esportiva, en la
mesura que, per ser també membre del Club Esportiu Templers, es produiria un conflicte
d’interessos.
Patricia Talero, AMPA Escola Segrià. Demana aclariments sobre qui té la potestat de poder
decidir els usos a què es destinen els diferents espais del Centre Cívic.
El regidor Joan Gómez respon que és l’ajuntament qui ha de regular el funcionament dels
Centres Cívics, els quals, explica, estan concebuts com una mena d’hotel d’entitats, del qual
n’han de ser beneficiàries aquelles que ho demanin i que acceptin els requisits especificats en
un conveni. El regidor de Participació Ciutadana afegeix que en el cas de Llívia caldrà revisar
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quina és la situació dels espais cedits, especialment dels corresponents a l’AVV i a la persona
que gestiona el bar.
Sobre el bar, Gómez anuncia que com a conseqüència que l’AVV ha renunciat a fer-se’n
responsable, caldrà obrir un procediment de licitació, en les condicions administratives que
estableixin els tècnics municipals, la qual cosa comportarà necessàriament que mentre duri el
procés el bar hagi de romandre tancat.
Maria del Mar Gotarda, Assoc. Infam 9221. Sobre les raons per les quals l’AVV no va voler ferse responsable del funcionament del bar, addueix que la persona que el gestiona no controla
que no és fumi i begui a la zona externa del mateix, com tampoc no evita que els gossos hi
entrin.
Josep M. Grau, Teatre de Llívia. Adverteix que segons quines siguin les condicions de licitació
del bar, aquest no resultarà rendible i el seu tancament esdevindrà definitiu. Segons Grau,
portar aquest bar solament pot interessar a algú que sigui resident a Llívia, i del perfil de la
persona que el porta actualment.
Antoni Ojeda, AVV de Llívia. Opina que, en la mesura que considera el bar com un servei a la
comunitat, caldria: 1. que aquest continuï obert mentre duri el seu procés de regularització; i
2. facilitar que pugui continuar gestionant-lo la persona que el porta actualment, tot
permetent-li poder millorar la zona de lavabos i cuina.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dóna per acabada la sessió plenària del
Consell.
Francesc Mòdol, coordinador tècnic dels Consells de Zona.
Lleida, 17 de desembre de 2018.
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