CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 13 (Horta)
Plenari realitzat el 22 de setembre de 2021, al local social de l’Associació Veïnal d’Arqués de Rufea.

Assisteixen a la reunió:
Entitats:
FAV i Comissió de l’Horta; AV Partida Copa d’Or i Sot de Fontanet; AV Camí Mariola; AV Partida
Granyena; AV Torres de Sanui; AV Partida de Rufea; AV Montserrat; AMPA Escola Butsènit;
Grup Municipal JxCat; Grup Municipal PSC; i Assoc. Amics de la Natura “ El Xop “.
Persones:
Àngels Felís; César Gemeno; Francesc Montardit; Dolors Comes; Alfons Pérez; Joan Rogés;
Montse Casadellà; Marina Pifarré; Ma Àngels Culleré; Carles Ortiz; Núria Solans; Adrià Huguet;
Adrià Drago; Dolors Llas; Bea Obis; Jaume Peralta; Ramon Pach; Jaume Freixinet; Marc Vives;
Vicens Ocaña; Joan Queralt; i Joan R. Castro.
Per l’administració municipal:
El regidor de Zona i president del CdZ13, David Melé; la regidora de Participació i
vicepresidenta del CdZ13, Marta Gispert; i de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona:
Francesc Mòdol i Sogues Sendra.
El regidor de zona, David Melé, inicia la sessió plenari del Consell de la zona 13 i dona la
benvinguda a les persones assistents. Acte seguit, la regidora de Participació, Marta Gispert,
explica la dinàmica del funcionament dels Consell de Zona i recorda quins són els canals1 de
comunicació que l’ajuntament té a disposició de la ciutadania per a gestionar queixes i trobar
solucions a problemes quotidians.
A continuació, el regidor Melé procedeix a explicar un informe sobre quina és l’organització de
la regidoria de l’Horta i de la Comissió de l’Horta de l’ajuntament.
Entre els aspectes a què el regidor fa referència durant la seua intervenció, esmentar: l’estat
de la redacció de l’Ordenança de l’Horta; el manteniment de la xarxa de camins, de
l’enllumenat, i la senyalització de les localitzacions i serveis bàsics; la recuperació d’edificis
històrics de l’Horta; la implementació del nou servei de transport a la demanda; el
desplegament de càmeres de vídeo vigilància per a millorar la seguretat i combatre l’incivisme;
els serveis per a la Gent Gran; la promoció de la marca Horta de Lleida; la connectivitat a
Internet; i les línies d’ajut per a la instal·lació de fosses sèptiques i de sistemes de producció
d’energia renovable.
Finalment, el regidor Melé fa referència a la importància de preservar un model de ciutat en
què l’Horta hi estigui plenament integrada i en què s’impulsin polítiques de promoció de
l’economia agroalimentària.
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes:
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Alguns dels canals que la ciutadania té al seu abast per a fer arribar les seves propostes a la Paeria, i rebre resposta,
són el 010; el 973700300; la Bústia Ciutadana; el Registre Municipal; l’aplicatiu APPUNTA; l’Oficina Municipal
d’Atenció Ciutadana; i el servei d’atenció dels Centres Cívics municipals.
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Joan Rogés, AV. Montserrat. Pregunta: 1- pel funcionament actual del servei de taxi a
demanda, i per la previsió de desplegament de l’esmentat servei al conjunt de les partides de
l’Horta; i 2- si per la fira de Sant Miquel s’ha previst la presència de pubilles.
Pel que fa a una reivindicació de fa anys, Rogés aporta documentació de la petició d’una
millora urbanística a la sortida del Camí de l’Albi, consistent en construir una rotonda i posar
un semàfor en aquell indret, i demana saber en quin estat de tramitació es troba l’esmentada
petició veïnal.
Santi Freixinet, veí. Valora positivament la instal·lació de càmeres de videovigilància a l’Horta.
En referència a altres qüestions, fa incís: 1- que caldria pintar línies (la central i les laterals) a
les pistes d’asfalt de l’horta, perquè d’aquesta manera milloraria molt la seguretat vial; i 2- que
resulta difícil la localització de les torres per manca de senyalització, als camins.
Finalment, Freixinet pregunta quin tipus d’ajuts hi ha per a la instal·lació de plaques solars als
habitatges de l’Horta de Lleida; i suggereix la possibilitat de construir un circuït per a bicis BTT
en algun lloc de l’anella periurbana de la ciutat.
Cesar Gemeno, veí. Sobre el redactat de la nova ordenança de l’Horta, troba a faltar que es
faci referència a la utilització de productes fitosanitaris i, sobre els “espantaocells acústics”,
afirma que no està d’acord en els criteris tècnics de regulació que es proposen (nivell sonor,
distàncies, freqüència de les deflagracions...), raó per la qual avança que presentaran
al·legacions a l’ordenança. Per acabar, Gemeno adverteix del perill de trams de sèquia que
transcorren massa arran de camí.
Marina Pifarré, Associació de Veïns Camí de la Mariola. Es queixa dels robatori de les arquetes
metàl·liques del sistema de reg; i dels abocaments il·legals que es fan a la seua partida; en
concret parla que hi ha un punt crític a la zona de davall del pont de l’AVE. Pifarré demana que
se’ls doni empara.
Francesc Montardit, Associació de Veïns Camí de Vallcalent i Comissió de l’Horta de la FAV.
Pregunta si hom preveu ampliar el servei de transport a demanda, i a quins llocs.
Dolors Llas, AMPA Escola Butsènit. Reivindica la necessitat que s’ampliï el nombre de serveis
de taxi a què té dret l’escola, i que cada servei pugui atendre a la vegada a 6 o 7 persones.
Adrià Drago, Associació Arqués de Rufea. Reivindica l’ús d’un espai a Rufea: “La granja militar”;
parla de fer un ús actiu d’aquella finca.
Quant a la circumstància que el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat va opinar que
en el moment actual no és una prioritat finalitzar la prolongació de la variant sud de Lleida,
Drago demana que l’ajuntament sol·liciti l’anul·lació definitiva de l’esmentat projecte, amb la
qual cosa els propietaris afectats deixarien de veure’s perjudicats econòmicament.
Carles Ortiz, veí. Reivindica la posada en marxa d’acords de “Custòdia Agrària”2 orientat a
incentivar pràctiques agràries sostenibles en finques privades sense conrear; i, en un altre
ordre de coses, en lloc de crear un circuit estable de BTT, considera millor la idea de recuperar
rutes ja existents i promocionar-les als espais webs municipals.
Adrià Huguet, veí. Denuncia l’excés de fauna salvatge que malmet els camps de l’Horta. En
matèria de mobilitat, demana una solució al problema de la mala qualitat de la superfície del
2
Són acords que parteixen del convenciment dels aspectes positius que se’n poden derivar d’una col·laboració
mútua, i que es formalitzen amb la signatura d’un conveni privat adaptat a cada cas, en el qual el productor es
compromet a dur a terme un seguit de mesures de preservació i millora ambiental. Aquestes mesures tenen com a
objectiu la conservació dels valors naturals de la finca, la seva diversitat, tant agrària com ambiental i la utilització
dels mètodes de producció més respectuosos amb el medi. Alhora que preserva i potencia el valor històric de la finca.
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carril bici de l’antic camí vell d’Albatàrrec, ja que el material reciclat que es va emprar per a la
seua construcció conté elements tallants que punxen els pneumàtics de les bicicletes. També,
en termes de mobilitat, Huguet recorda que els ponts del canal de Seròs que travessen l’Horta,
tenen un ample insuficient per a tractors i altres vehicles grans, la qual cosa implica, per
exemple, que en cas de necessitat una ambulància hagi de fer més volta per arribar al seu
destí.
En referència a les observacions que han anat fent les persones participants a la reunió, el
regidor de zona, David Melé, respon: 1- que es valoraran les demandes que es facin per a la
millora del servei de taxi sobre demanda; 2- que es farà seguiment i avaluació de la
implementació de la xarxa de càmeres de videovigilància a l’Horta, i que es continuarà actuant
front els incívics que fan abocaments il·legals; 3- que s’estudiaran possibles millores en la
senyalització de camins; 4- que s’estan fent actuacions en aquells punts perillosos del traçat de
les sèquies i que s’estan reposant les tapes a les arquetes de reg que no en tenen; i 5- que per
a comunicar qualsevol incidència a l’ajuntament, recomana que també pot utilitzar-se
l’aplicatiu Appunta
Quant a la resta peticions i/o denúncies a què s’ha fet esment durant la reunió, Melé adquireix
el compromís de derivar-les als serveis municipals pertinents, perquè se n’ocupin.
Finalitzat el torn de paraules, el regidor de zona agraeix als presents l’assistència i dona per
acabat el Plenari del Consell.

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona.
Francesc Mòdol/Glòria Vicens
Lleida, 22 setembre 2021
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