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CONSELL DE LA ZONA 14 ( barri de Llívia i entorns) 
Plenari del Consell de Zona realitzat el 14 de gener de 2020, al Centre Cívic de Llívia. 

 
Assisteixen a la reunió:                                      
 
Entitats: 
Assoc. de Veïns partida Llívia i voltants; grup municipal PSC; Assoc. de Dones Llívia; Serveis 
Socials;  i Assoc. Joves Llívia.  
 
Persones registrades: 
Inés Subirà; Andrea Hernández; Nora Ribau; Ricardo Andreo; Joan Queralt; Justo Ojeda; Miguel 
Angel Expósito; Yolanda Andrei; Teresa Ferré; Arian Gallardo; Júlia Valdivia; Gabriela Gatu; 
Eduard Macarulla; Pere Macarulla; José Alcalà-Bejarano; Francisco Javier Teixido; Maria Roy; i 
Ramona Fuixench.   
 
Per l’administració municipal: 
El regidor de zona 14 i president del CdZ14, Joan R. Castro; la regidora de Participació 
Ciutadana i vicepresidenta del CdZ14, Elena Ferre; la tècnica de la regidoria de Participació, 
Esther Marcos; i el coordinador tècnic dels Consells de Zona, Francesc Mòdol. 
 
El regidor Joan R. Castro obre la sessió constitutiva del Consell de la zona 14, per al mandat 
municipal 2019-2023, i dóna la benvinguda a les persones assistents.  
 
A continuació, la regidora de Participació, Elena Ferre, contextualitza la reformulació que es vol 
fer dels Consells ”atès que –fins ara- no han acabat de funcionar com a eina participativa”.  
Quant a la voluntat que els Consells esdevinguin “participativament més efectius”, la regidora 
Ferre fa esment a la necessitat que la Paeria incorpori mecanismes 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, Ferre 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”. 
La regidora de Participació, finalitza la seva exposició explicant com podria ser possible 
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: mitjançant l’existència d’un Grup de 
Dinamització Permanent i de grups de treball temàtic. 
 
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, Ferre 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... 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 
que demanen les persones assistents), i d’acord amb les entitats i persones que s’han 
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acreditat, el regidor Joan R. Castro dóna per constituït el Consells de la Zona 14 per al mandat 
municipal 2019-2023.  
 
Finalitzades les intervencions informatives de la regidora Elena Ferre i del regidor Joan R. 
Castro, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes: 
   
Pere Macarulla, Veí. Expressa la seva malfiança vers l’efectivitat del Consell de Zona, atesos els 
precedents de la relació -poc lleial al seu entendre- de l’ajuntament vers el barri de Llívia. 
Macarulla demana el compliment dels compromisos adquirits, i s’interessa per la situació de 
temes pendents de resoldre com són: la conservació i/o millora d’espais del Centre Cívic 
(baixos, bar, serveis, etcètera); i el sistema de clavegueram i estació de bombeig d’aigües 
residuals. Altrament, també fa una valoració crítica de com es van dur a terme els 
Pressupostos Participatius dels anys 2017 i 2018. 
 
El regidor de zona Joan R. Castro, i la regidora Elena Ferre, manifesten l’interès del govern 
municipal perquè les reunions del Consell siguin d’utilitat, i es comprometen a escoltar les 
propostes de veïnes i veïns i a respectar els compromisos que es vagin adquirint fruit del 
consens. 
Respecte a la problemàtica de la recollida de les aigües residuals, Castro diu que preguntarà a 
urbanisme com està el tema, i quan al retard en l’inici de les obres de millora als baixos del 
Centre Cívic afirma que en breu començaran  i que si s’ha retardat l’inici previst a desembre de 
2019, ha estat per no interferir en les activitats socials programades durant el període 
Nadal/Cap d’any/Reis. 
 
Per la seva part, la Regidora Elena Ferre afegeix que la utilitat del Consell dependrà -en bona 
part- del compromís de les persones participants, i que no es tornaran a fer Pressupostos 
Participatius fins a la reformulació dels mateixos, en base a allò que vulgui la gent. 
 
El tècnic de participació, Cesc Mòdol, constata que les propostes que es van votar als 
Pressupostos Participatius van ser de veïnes i veïns de Llívia, no de la Paeria; tanmateix, admet 
que l’esmentat procés de Pressupostos Participatius va tenir febleses importants, 
especialment en allò referent a la comunicació i a la informació de les característiques de les 
propostes que es podien admetre i les que no; i a la manca d’un espai/temps de diàleg -entre 
la Paeria i el veïnatge- sobre les propostes admeses a votació. 
 
Andrea Hernández, AVV. Llívia. Lamenta que l’escrit de la seva AVV advertint que la realització 
de les reformes al Centre Cívic no afectés el desenvolupament de les activitats de Nadal i Cap 
d’any al barri, s’acabés interpretat com una demanda d’aplaçament de l’inici de les obres. 
En referència al funcionament del Consell, Andrea Hernández i Pere Macarulla expressen la 
seva preocupació davant el fet circumstancial que aquest pugui interferir en les dinàmiques 
ordinàries de l’AVV, i fer més lent el procediment per a la presa de decisions executives; per 
contra, observen que seria positiu que el Consell servís per a reforçar i fer més efectiva la feina 
que ja estan fent l’AVV o bé per a la gestió participativa en projectes sociocomunitaris de gran 
abast. 
 
La regidora de participació amplia detalls sobre el funcionament dels Consells i sobre els espais 
de treball i diàleg que li són propis (els plenaris i les comissions d’àmbits temàtics); al respecte, 
Elena Ferre  creu pertinent puntualitzar que hi ha decisions que, per la seva transcendència 
col·lectiva, poden superar la capacitat representativa de l’assemblea de socis d’una AVV, i fer 
necessari un espai dialògic obert, i procediments participatius que en cap cas no arribessin a 
excloure ningú. 
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Altrament, la regidora Ferre explica que el municipi té l’obligació d’oferir a la ciutadania espais 
de participació públics oberts a tothom, la qual cosa no vol dir -de cap manera- que la Paeria 
no valori la bona feina que estan fent entitats de gestió privada com són les AVV. 
 
Pere Macarulla, Veí. Pregunta quin tipus de comissions temàtiques són les que poden arribar a 
funcionar dintre de les dinàmiques del Consell, de quina manera aquestes interactuarien amb 
tècnics i polítics municipals, i quin seria el procediment de treball i la temporització per a la 
presa de decisions, entre plenari i plenari. Macarulla també demana aclariments sobre si hi 
haurà alguna mena de canvi en el procediment de presentació de propostes a la Paeria. 
 
El tècnic de Participació, Cesc Mòdol, recomana que relatiu a la tramitació de les petites coses 
del dia a dia es continuï operant com fins ara, però suggereix que, per a la cerca de decisions 
que aconsellin grans consensos amb el conjunt de veïns i veïnes, la millor opció és utilitzar la 
figura del Consell de Zona per a fer reunions i consultes participatives obertes amb el suport 
logístic, comunicatiu, i tècnic de la Paeria. 
 
Gabriela Gatu, veïna. Demana confirmació que les obres dels baixos ja s’hagin licitat i en cas 
afirmatiu pregunta on pot consultar les característiques de l’obra que s’ha de fer. 
 
La regidora Elena Ferre respon que li farà arribar per e-correu la documentació corresponent a 
la contractació i la licitació de les obres esmentades. 
 
Inés Subirà, veïna. Manifesta ser conscient que totes les inversions que no s’han fet durant els 
darrers anys a Llívia, no es podran fer ara, de cop; tanmateix, demana que és vagin fent coses 
perquè creu que considera que solament així es pot rescabalar el greuge de les inversions que 
hi ha hagut a Llívia respecte altres zones de la ciutat.  
Quant a la tipologia de les inversions que caldrà fer al barri, Subirà afirma que hi ha solucions 
bàsiques de mobilitat, com és posar un ascensor a un Centre Cívic municipal, que ni tan sols 
haguessin hagut d’arribar a votar-se en uns Pressupostos Participatius, atès que permetre 
l’accessibilitat a un edifici públic no és un servei, sinó una obligació que ha d’atendre’s amb 
càrrec als pressupostos ordinaris de l’ajuntament. 
Subirà és molt crítica amb la situació de deixadesa de determinades infraestructures 
municipals, parla de petits temes com els vestidors del camp de futbol i el camp , l’estat de la 
superfície de la pista, bigues amb claus rovellats al recinte esportiu...  La veïna finalitza la seva 
intervenció reivindicant els mateixos  serveis de què gaudeixen altres barris, a tal efecte 
demana col·laboració de la Paeria i exigeix que no  se’ls facin promeses que després no es 
compleixin. 
 
En referència al “modus operandi” de l’actual govern municipal, Joan R. Castro explica que al 
poc temps de prendre possessió com a regidor de zona, va participar en una assemblea veïnal 
de Llívia on es va decidir què fer amb el tema lavabos i ascensor. Relatiu a les obres dels 
lavabos, Castro explica que aquestes han pogut fer-se amb càrrec al pressupost de 2019 i quins 
han estat els tràmits de la contractació de l’obra que es farà a molt curt termini. 
Sobre una solució perquè no llisqui la superfície de la pista esportiva, el regidor informa que es 
farà una prova consistent a aplicar un producte antilliscant que els han ofert, que sembla ser 
que va molt bé.  
Quant a la humitat als vestidors de la zona esportiva, el regidor Castro exposa que, segons els 
tècnics, la millor solució és treure l’arrebossat de la paret permetent que el totxo transpiri. 
 
Pere Macarulla, Veí. Apunta que la humitat dels vestidors podria disminuir si es reparessin les 
canaleres de la teulada de manera que fessin la seva funció correctament. 
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Elena Ferre admet l’existència d’una manca d’inversió històrica a Llívia; diu estar d’acord que 
cal diferenciar entre el que són actuacions de manteniment d’infraestructures existents, 
respecte a les que són de millora; i reconeix que –per llei- és obligatori que el Centre Cívic 
tingui ascensor. 
 
Andrea Hernández, AVV. Llívia. Pregunta si es sap alguna cosa de la petició del barri quant a la 
millora de la freqüència del servei d’autobús els dies feiners; i al respecte demana que se’ls 
informi abans que la Paeria hagi pres una decisió ferma. 
Sobre la instal·lació d’ascensor al Centre Cívic, Hernández pregunta si aquesta obra podrà 
entrar als pressupostos municipals d’enguany. 
 
El regidor Castro explica que ja s’ha reajustat (avançat) una mica horari del bus a la fi de 
permetre que els/les menors arribessin a l’hora a l’Institut. Referent a la proposta que va fer 
l’AVV d’incrementar la freqüència del servei en dies feiners, constata que serà complicat, atès 
que per donar més servei a Llívia seria imprescindible retallar quilòmetres d’altres línies, 
perquè el cost global del servei de bus a la ciutat no es pot augmentar. No obstant això, quan 
els tècnics hagin acabat l’estudi que estan fent se’ls donarà una resposta. 
 
Gabriela Gatu, veïna. Observa que no li ha quedat clar com es finançaran els projectes que des 
de la participació puguin arribar a proposar-se des del Consell de Zona. 
 
El regidor Castro i la regidora Ferre, responen que els projectes aprovats a partir de 
dinàmiques participatives al Consell de Zona, hauran de ser realitzats amb càrrec al pressupost 
de la regidoria que correspongui segons si el projecte té a veure amb esport, cultura, medi 
ambient, urbanisme, etcètera. 
 
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,  14 de gener de 2020. 
 
 
 
 
 


