CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 12 ( els Magraners i entorns)
Plenari del Consell realitzat el 17 de desembre de 2019, al Centre Cívic de Magraners.

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
Associació de Veïns; Grup de Dones; Grup de Joves; Institut-Escola Magraners;
Biblioteca; Parròquia; Salesians; ONG Vols; Assoc. de Celíacs; grup municipal Ciutadans;
grup municipal Junts x CAT; Serveis Socials; i Club Petanca.
Persones:
Jordi Clot; Francisca Gallardo; Juan Gallardo; Crescencio Fabra; Loli Felipe; Sònia
Garcia; Anna Visa; Ángel Pérez; Rafael Gallardo; Juan Bonilla; José Mª Pérez; Manuel
Malpica; Rosario Malpica; Sònia Gil; Carles Ortiz; Bea Obis; i Helena Aznar.
Per l’administració municipal assisteix a la reunió el president del Consell i regidor de
la zona 12, Paco Cerdà; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Cesc Mòdol.
S’inicia la sessió del plenari del Consell de la zona 12 amb la salutació del regidor Paco
Cerdà, qui dóna la benvinguda a les persones assistents i excusa –per malaltia- la
presència de la regidora de Participació Elena Ferre.
A continuació, el regidor de zona cedeix l’ús de la paraula al tècnic municipal, Cesc
Mòdol, perquè expliqui quines seran les dinàmiques de funcionament del Consell
durant el present mandat municipal. Mòdol destaca que el Consell conservarà –com
fins ara- la dinàmica de dues convocatòries ordinàries a l’any, més les de caràcter
extraordinari que convinguin. Respecte al procediment per a la dinamització de grups
de treball i per a la proposta de temes a incloure en l’ordre del dia de properes
assemblees plenàries del Consell, recomana l’existència d’un grup de persones
voluntàries que se n’encarreguin, mitjançant la creació d’una Comissió o Grup de
Dinamització Permanent.
Relatiu a les funcions que són pròpies del consell de zona, el tècnic de participació
recorda que aquest no ha de ser un instrument de resposta a peticions particulars, ans
el contrari, ha de servir per a canalitzar les aspiracions col·lectives... “el Consell ha de
ser una eina de governança i no pas una bústia de demandes”.
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, hom 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.
Acte seguit, previ el procediment informatiu preceptiu (durant el qual s’atenen els
aclariments demanats) i d’acord amb les entitats i persones que s’han acreditat, El
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regidor de zona, Paco Cerdà, dóna per constituït el Consell de la Zona 12 per al mandat
municipal 2019-2023; informa que temporalment el tècnic encarregat de fer les
tasques de secretaria i de dinamització del Consell serà en Cesc Mòdol; i posa a votació
el reglament de règim intern del Consell, el qual resulta aprovat per unanimitat.
Entre les propostes a treballar en una futura comissió del Consell, Sònia García apunta
que es debati com fer possible que la gent jove del barri pugui trobar, als Magraners,
habitatge nou a preu assequible.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, es dóna per finalitzada la sessió
plenària.

Francesc Mòdol, coordinador tècnic dels Consells de Zona.
Lleida, 17 de desembre de 2019.
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