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CONSELL DE LA ZONA 02 DEL CENTRE HISTÒRIC     

(Barris de Noguerola; Estació /Segre; i entorns)      

 

Plenari celebrat el 24 de setembre de 2019, al Centre Cívic Democràcia. 

Assisteixen a la reunió:  

Entitats: 

AEM Teatre; AVV. i Comerciants de Noguerola, Estació i Segre i entorns; Escola Sagrada 

Família; Serveis Socials; Coordinadora Jubilats; Assoc. Amics de la Seu Vella; Centre de Salut 

Rambla de Ferran; Grup Municipal Junts x CAT; Grup Municipal PP; Grup Municipal PSC; 

Adesma Fundació; Noguerola Comerç; Escola Príncep de Viana; Plataforma en defensa del 

pàrquing de l’Auditori; i Plataforma veïnal Segre-nord. 

 

Persones: 

Ferran León; Miquel Lluís Sabaté; Marta Roigé; Bonaventura Torres; Mari Carme Costa; Maria 

Dolors Piqué; Jordi Vidal; Carmina Pueyo; Maria A. Ibarz; Maria Pau Morales; Jaume Romero; 

Pere Mazarico; Montserrat Farré; Anna Costa; M. Pilar Ximénez; Roser Payà; Josep R. Balsells; 

Alícia Márquez; Sergi Burguès; Pep Vidal; Pep Mòdol; Francesc Caballero; Laura Abad; Anna M. 

Campos; Estela Peralta; Cristina Morón; Macario Quibus; i Marisa Xandri. 

 

Per l’administració municipal: 

La regidora de zona i presidenta del CdZ 02, Sandra Castro; la vicepresidenta del CdZ 02 i 

regidora de Participació Ciutadana, Elena Ferré; la tècnica de la regidoria de la Participació 

Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 

 

La regidora Sandra Castro obre la sessió constitutiva del Consell de la zona 02, per al mandat 

municipal 2019-2023.  

 

A continuació, la regidora de Participació, Elena Ferré, contextualitza la reformulació que es vol 

fer dels Consells ”atès que no han acabat de funcionar com a eina participativa”. Ferré explica 

que no hi ha suficient personal tècnic per a convocar els Consells amb la freqüència que es 

voldria, raó per la qual, de moment, es mantindrà una cadència de cada 6 mesos entre 

convocatòria i convocatòria de plenari. 

Quant a la voluntat que els Consells esdevinguin “participativament més efectius”, la regidora 

Ferré fa esment a la necessitat que la Paeria incorpori tècnics i facilitadors que permetin 

vehicular amb major agilitat les peticions de la ciutadania, garantint-ne un seguiment adequat i 

un retorn satisfactori. 

Referent a les dinàmiques internes del Consell, Ferré insisteix en la necessitat de ser operatius i 

d’optimitzar el temps de voluntariat de les persones participants, raó per la qual avança que 

“anem cap a un model en què qui determinarà la idoneïtat dels continguts a tractar serà la 

gent dels propis consells, i no els tècnics i polítics municipals”. 

Relatiu a com es vol que funcionin els Consells, la regidora de Participació afirma que aquests 

no han de ser una instrument de resposta a peticions particulars, ans el contrari, han de servir 

per a canalitzar les aspiracions col·lectives... “Han de ser una eina de governança i no pas una 

bústia de demandes”. 



2 
 

La regidora de Participació, finalitza la seva exposició explicant com el reglament de règim 

intern1 preveu dinamitzar i donar continuïtat a l’activitat del Consell durant el període de 6 

mesos que pot arribar a existir entre una assemblea plenària i la següent. 

En referència a quins són els canals que la ciutadania –a títol individual- té al seu abast per a 

fer arribar les seves propostes a la Paeria, i rebre resposta, Ferré recorda que en hi ha de prou 

efectives com: el 010; el 973700300; la Bústia Ciutadana; el Registre Municipal; l’aplicatiu 

APPUNTA; l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana; el servei d’atenció personal als Centres 

Cívics... Eines que tot i no ser prou conegudes, poden ser de gran utilitat a l’hora de gestionar 

queixes i trobar solucions a problemes concrets de veïns i veïnes.  

La regidora de Participació anuncia que una altra via des de la qual la ciutadania també podrà 

fer arribar demandes a la Paeria, serà mitjançant els/les ordenances d’atenció municipal als 

Centres Cívics.    

 

Acte seguit, previ el procediment informatiu preceptiu (durant el qual s’atenen els aclariments 

que demanen les persones assistents), i d’acord amb les entitats i persones que s’han 

acreditat, la regidora Castro dóna per constituït el Consells de la Zona 02 per al mandat 

municipal 2019-2023.  

 

A continuació, en compliment del 3r punt de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura del text 

del reglament de règim intern del Consell, feta la qual cosa, abans de procedir a la seva 

aprovació, s’obre un torn de preguntes. 

 

Marta Roigé, veïna. Demana aclariments sobre les persones que podran ser membres de la 

Comissió Permanent i si aquestes podran  prendre decisions sense haver de passar per 

l’assemblea plenària. 

 

Carmina Pueyo, Associació Veïns i Comerciants Noguerola, Estació i Segre. Manifesta la seva 

curiositat pel fet que quan s’està parlant de Consell es fa referència a zona (i no a barri). 

Altrament, esmenta la seva preocupació per saber qui formarà part de la Comissió Permanent 

i, a efectes operatius, qui la convocarà. 

En un altre ordre de coses, fa una reflexió sobre fins a quin punt algunes de les funcions que 

pretén realitzar el Consell Territorial de la zona 02 no són les mateixes que intenta dur a la 

pràctica l’AVV de Noguerola. 

    

La regidora Elena Ferré explica que el nombre de persones de la permanent és obert i flexible, i 

constata que –sense excepció- totes les decisions del Consell hauran de ser aprovades en 

l’assemblea plenària. Sobre aquest mateix tema, el tècnic municipal, Cesc Mòdol, afegeix que 

la Comissió Permanent és un espai informal (i autogestionat) de treball, que no té cap funció 

executiva més enllà de proposar continguts a debatre en el Plenari o en les comissions de 

treball que es puguin crear, i de preparar l’ordre del dia de les convocatòries ordinàries o 

extraordinàries, quan s’escaigui. 

Quant a la utilització del mot zona i no de barri, la regidora de participació explica que hom fa 

perquè zona és un terme més genèric, que pot utilitzar-se independentment si dintre del 

 
1 Com funcionarà la Comissió Permanent de Coordinació; qui la integrarà; el procediment de presa de decisions, etcètera. 
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territori d’un Consell hi ha un, dos, o més barris diferenciats, entenent que d’aquesta manera 

es garanteix que el nom del Consell sigui inclusiu i que no discrimini a ningú per raons 

identitàries o de pertinença a un barri o un altre. 

Relatiu a si hi ha contradicció entre la tasca del Consell i el de l’AVV; Ferre opina que no, i 

afirma que veu el Consell com a un reforçament de la tasca del moviment veïnal, en la mesura 

que possibilitarà que la participació sigui més diversa i efectiva. 

El tècnic municipal, Cesc Mòdol, creu adient remarcar la idea que el Consell Territorial pretén 

ser un espai neutre i igualitari, que pot ser d’especial utilitat en situacions de conflicte social, 

en les quals es puguin produir debats entre entitats que defensin punts de vista antagònics, el 

tractament dels quals demandi un espai transversal i divers de mediació, entesa i diàleg. 

 

Pere Mazarico, Plataforma veïnal Segre-Nord. Suggereix que alguna de les comissions 

temàtiques del Consell de la zona 02 tingui com a eix temàtic els serveis socials. 

 

Les regidores Castro i Ferré matisen que la creació de comissions de treball del Consell depèn 

exclusivament de les mateixes persones que l’integren, raó per la qual no hi ha res que 

restringeixi la creació d’una comissió de Serveis Socials, o de qualsevol altra que hom vulgui. 

 

Pep Mòdol, Associació Veïns i Comerciants Noguerola, Estació i Segre. Recorda que al Centre 

Cívic Democràcia hi ha una gran activitat dedicada a Serveis Socials i que l’AVV Noguerola n’és 

molt coneixedora i conscient de tota aquesta problemàtica. 

 

Sergi Burguès, Adesma fundació. Diu que ell representa una entitat social que treballa amb la 

Gent Gran (residència; tutela; Centre de Dia), raó per la qual s’ofereix per col·laborar en 

l’àmbit dels Serveis Socials. 

 

Fet els aclariments anteriors, s’acorda aprovar el Reglament de Regim Intern del Consell de la 

zona 02, amb el compromís que aquesta acta reculli la proposta de promocionar la creació una 

comissió temàtica de Serveis Socials; la conveniència que algú pertanyent a aquest àmbit formi 

part de la Comissió Permanent del Consell;  i que el serveis tècnics de Participació acompanyin 

en el procés de convocatòria d’una primera trobada de la Comissió Permanent. 

 

Alícia Márquez, Centre de Salut Rambla Ferran. Com a representant del Centre de Salut, 

s’ofereix a formar part de la Comissió Permanent. 

 

Atenent el quart punt de l’ordre del dia, la regidora Castro informa que tal com prescriu el 

Reglament de Règim Intern que s’ha aprovat, la Paeria posa a disposició del Consell un tècnic 

que s’encarregarà de supervisar i validar els procediments administratius del Consell, funció 

que transitòriament realitzarà en Francesc Mòdol, tècnic de l’àrea de Participació Ciutadana. 

 

Referent al procediment de creació de la Comissió Permanent del Consell, la regidora de zona 

demana que les persones que tinguin interès de formar-ne part, al finalitzar la reunió, omplin 

el formulari que a tal efecte s’ha posat a la seva disposició. 

 



4 
 

Finalitzat el desenvolupament del cinquè punt de l’ordre del dia, s’obre un torn final de 

paraules: 

Pep Vidal, regidoria d’Educació de la Paeria. Parla de la possibilitat que el Consell de la zona 02 

creï el procediment per a donar veu als infants i adolescents. 

 

Carmina Pueyo, Associació Veïns i Comerciants Noguerola, Estació i Segre. Troba a faltar que el 

regidor d’urbanisme no hagi vingut -a la reunió- a donar compte del projecte d’urbanització de 

la Pl. Josep Prenafeta. 

 

Maria A. Ibarz, Plataforma en defensa del Pàrquing de l’Auditori. En referència a la 

urbanització de la Pl. de l’Auditori, pregunta si es farà efectiu, o no, el projecte de l’anterior 

govern municipal. Quant al projecte a què ha fet esment, puntualitza que la seva plataforma 

no està d’acord que es treguin places d’aparcament i, en aquest sentit, justifica que (en portes 

d’una anunciada recessió econòmica) mantenir l’espai d’aparcament comportaria un estalvi 

significatiu del pressupost de reformar l’esmentada plaça. 

 

Quant als aspectes d’urbanisme que s’han apuntat en les intervencions anteriors, la regidora 

Castro diu que requerirà la informació que s’escaigui a la regidoria d’urbanisme i que se 

n’informarà al Consell. Sobre la posada en marxa d’aquest projecte d’urbanització, la regidora 

de zona adverteix que l’actuació de què s’està parlant estarà supeditada a la seva inclusió en 

els pressupostos municipals de l’any 2020. 

 

Quant a la urbanització de la Pl. de l’Auditori, la regidora de Participació, Elena Ferré, afegeix 

que caldrà treballar per arribar a un consens sobre què fer, i anticipa que des de la seva 

regidoria, un cop hagin rebut un informe d’urbanisme, s’avaluarà com fer mediació davant la 

presa d’una decisió. 

 

Cristina Morón, grup municipal PSC i veïna. Puntualitza que el projecte de la Pl. de l’Auditori 

estarà aturat fins que el nou govern municipal prengui una decisió, en la mesura que ja està 

aprovada la part corresponent a la subvenció del Pla de Barris de la Generalitat.  

 

Macario Querbús, Associació Veïns i Comerciants Noguerola, Estació i Segre. Es queixa pel 

servei de jardineria, atès que a la zona hi ha arbres que s’han mort per manca de reg. 

 

Maria Pau Morales, veïna. Afirma no entendre la raó per la qual s’ha renovat el contracte amb 

l’empresa de jardineria, tenint en consideració que aquesta ha estat incomplint els seus 

compromisos. 

 

Les regidores Castro i Ferré reconeixen l’existència d’un problema quant al compliment dels 

compromisos de servei de l’empresa de jardineria, tanmateix, justifiquen que una rescissió 

immediata del contracte hagués comportat una interrupció del servei durant mesos, fins que 

no s’hagués trobat l’alternativa. Mentre s’estiguin negociant les clàusules d’un nou contracte, 

la regidora Castro demana que es denunciïn totes les irregularitats que es detectin. 

Quant al projecte de la plaça de l’Auditori, la regidora de zona corrobora que hi ha una 

subvenció de la generalitat del 50%, corresponent a les obres de Pla de Barris de Noguerola; 
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Estació, Rambla, però que aquesta està supeditada al compromís pressupostari de Paeria de 

l’altre 50%, la qual cosa s’intentarà materialitzar en els nous pressupostos municipals. 

 

Marisa Xandri, grup municipal PP. Insta el regidor Postius perquè doni comptes de la situació 

del projecte d’urbanització de la Pl. de l’Auditori i, altrament, pregunta si hom preveuen 

ajudes, de la Paeria, als comerciants de la zona, per a les llums de Nadal. 

 

Maria A. Ibarz, Plataforma en defensa del Pàrquing de l’Auditori.  Denuncia que a la zona de Pi 

i Margall els carrers estan plens de brutícia i de rates. 

 

La regidora Ferré manifesta la seva preocupació pel tema de la neteja, en referència a aquest 

tema, afirma que s’hi està treballant i que, malauradament, és un problema que afecta el 

conjunt de la ciutat 

 

Pep Mòdol, Associació Veïns i Comerciants Noguerola, Estació i Segre. Relatiu al problema de 

les rates, el president de l’AVV explica que el problema està molt focalitzat en 3 punts concrets 

i que li consta que l’ajuntament ja ha tret a licitació un pla d’actuació valorat en uns 16.000 

euros. 

 

Jordi Vidal, Escola Príncep de Viana. Es queixa que s’han fet obres a Anselm Clavé (prop de 

l’escola) i que no se’ls va informar, la qual cosa, com a procediment participatiu, pensa que 

grinyola ostensiblement. 

Com a peticions de la seva escola, Vidal planteja: 1. la necessitat de millorar la salubritat dels 

carrers de l’entorn d’aquell centre educatiu; 2. preveure un pas elevat per pacificar el trànsit 

davant de l’escola i que millori la seguretat dels alumnes; i 3. senyalitzar com a zona 30 el tram 

de carrer de davant de l’escola. 

 

Finalitzat el darrer torn d’intervencions, la regidora de zona, Sandra Castro, agraeix 

l’assistència a les persones participants i manifesta que traslladarà les demandes que s’han 

plantejat a les àrees municipals que corresponguin. 

 

Sense cap altre tema a parlar, es dóna per finalitzat el plenari. 

 

Cesc Mòdol 

Lleida, 24 de setembre de 2019. 


