CONSELL DE LA ZONA 08 (Pius XII-G; Universitat; Zona Alta-R. Vinyes; i entorns)
Plenari celebrat el 27 d’octubre de 2021, al Local Social Universitat
Assisteixen a la reunió:
Entitats: AV Universitat, Junta Associació Catalunya contra el càncer, AV Pius XII-Germanor, AV
Zona Alta-Ricard Viñes, Escola FEDAC Lleida, Plataforma contra el soroll i l’incivisme de Lleida, Pare
Palau, Rotary Club

Persones: Robert Setó, Ana Ma Justo, Joan Rogés, Francesc Rodriguez, Manel Llamas, Glòria
Ferrer, Teresa Segura, Josep Aixut, Érika Jabato, Ramon Víctor Moreno, Josep Chaper
Teresa Mayoral, Imma Jové, Angel Brosel, Montse Bosch Brufan

Per l’administració municipal:
El regidor de zona CdZ08, David Melé; la regidora de Participació, Marta Gispert; el Coordinador
Tècnic de Participació, Francesc Mòdol; i de part de la Secretaria Tècnica dels Consell de Zona:
Sogues Sendra i Glòria Vicens.
S’inicia la sessió plenària del Consell amb la salutació del regidor David Melé que, arran dels canvis
al govern municipal, s’incorpora com a nou regidor de la zona 08; i també, per la mateixa
circumstància, de la nova regidora de participació, Marta Gispert.
El regidor Melé realitza un repàs a les actuacions municipals a la zona; dóna a conèixer els canals
de comunicació existents entre la ciutadania i la Paeria, i anima les persones assistents a fer-ne ús.
Torn general de preguntes i/o propostes:
Angel Rosel, veí del carrer Rovira Roure. Es queixa: 1- que hi ha molts coloms, la qual cosa
comporta un problema de brutícia i de salut pública; 2- que hi ha poca llum a les voreres, però que
aquest problema es podria minimitzar suplementant els fanals de la llum amb unes extensions
més pròximes al nivell del terra, o incrementant la intensitat de les lluminàries; i 3- que aquella
zona de la ciutat està molt afectada per sorolls de tota mena, factor aquest que perjudica
notòriament la qualitat de vida del veïnat.
Rosel finalitza la seva intervenció interessant-se pel procediment de retorn de les denúncies que
hom realitzen mitjançant l’aplicatiu municipal APPUNTA, i demanant el lloc on poder consultar les
actes dels Consells de Zona.
Ramon Víctor Moreno, veí de Zona Alta-Ricard Vinyes i portaveu de la plataforma contra el soroll i
l’incivisme de Lleida. Denuncia l’ocupació irregular de la via pública de part de diferents locals
d’oci de la zona: diu que no recullen el mobiliari de les seues terrasses a l’acabar la seua jornada i
que deixen el terra brut de deixalles; vincula l’elevat nivell sonor d’aquella zona (especialment de
l’oci nocturn i d’alguns locals que posen música fores d’hora) amb possibles afectacions per a la
salut d’aquelles persones que veuen pertorbat el seu descans.
Quant a la càrrega i descàrrega a la confluència del carrer de Sant Martí amb el carrer Bonaire, el
representant de la plataforma veïnal denuncia que els vehicles aparquen damunt de la vorera,
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fent-la malbé; per tot aquest conjunt de circumstàncies denunciades, Moreno demana que la
Paeria exigeixi responsabilitats a les empreses que incompleixin les ordenances municipals.
Joan Rogés, veí. Reivindica que la guàrdia urbana incrementi el control sobre les persones que
circulen en patinet elèctric, i també sobre els conductors que estacionen malament a la zona del
carrer Dr. Combelles i entorns.
Francesc Rodríguez, AV Pius XII-Germanor. Afirma: 1- que la vorera del Col·legi Joan XXII, al carrer
Pius XII, està en molt mal estat; i que la cantonada entre l’esmentat carrer i el de Riu Corb s’inunda
quan plou de manera intensa; 2- que hi ha rajoles del terra trencades en diferents punts dels seu
barri; i 3- que s’hauria de preveure’s l’esporga dels arbres que tapen la llum dels fanals
d’enllumenat públic.
Manel Llamas, AV Pius XII-Germanor. Contextualitza el perfil històric i veïnal de la seua associació
de veïns, i en base a això, fa explícita la seua oposició frontal a la càrrega d’IBI que, per primera
vegada, l’ajuntament els vol cobrar per la zona esportiva comunitària que hi ha en aquells blocs
d’habitatge social. Llamas constata que han volgut negociar una solució amb la Paeria, però que de
moment encara no han rebut resposta, i finalitza la seua intervenció convidant la regidora de
Participació a fer-los una visita al barri.
Josep Aixut, AV Zona Alta-Ricard Vinyes. Es lamenta que moltes de les qüestions que s’han anat
plantejant a l’ajuntament, via Consell de Zona o via altres canals de Paeria, no s’han arribat a
resoldre. Quant els aspectes que més el preocupen, Aixut es refereix a: 1- la mobilitat dels
vianants que troben entrebancs tals com terrasses de bar, persones que circulen en bici o patinet,
etcètera; 2- el manteniment de les voreres des de l’Av. Rovira Roure fins el carrer Alcalde
Porqueres; i 3- la deixadesa d’algunes finques urbanes.
Ana Mª Justo. Junta Associació Catalunya contra el càncer. Informa de les prestacions i serveis
sociocomunitaris que la seva entitat pot oferir, de manera gratuïta.
Érika Jabato, Escola FEDAC Lleida. Explica diverses activitats que fan al seu centre, entre les
quals fa esment a la realització d’un Pessebre Vivent; i posa a disposició de qui ho necessiti
diferents espais de les seves instal·lacions: pati, aula informàtica, sales on fer tallers...
Glòria Ferrer, AV Zona Alta - Ricard Viñes. Es queixa: 1- que hi ha terrasses que molesten els
vianants; 2- que hi ha manca d’il·luminació des de Plaça Pau Casals fins a la plaça Ricard Viñes; 3que hi ha una plaga de rates; 4- que no hi ha prou contenidors; i 5- del perill de les voreres, per un
manteniment insuficient.
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Finalitzat el torn general de preguntes i/o propostes, i en atenció a les observacions que han anat
fent les persones participants a la reunió, el regidor Melé respon: 1- que s’estudiarà una via legal
per a la solució al problema de l’IBI corresponent a la pista esportiva; 2- que s’està treballant com
donar una resposta de ciutat al problema de l’incivisme en general, i que, en relació al mal ús de
vehicles de mobilitat personal (com són patinets i bicicletes), s’emprendran accions de
conscienciació i, com a últim recurs, s’aplicaran sancions a les persones infractores; 3- que es
cercaran fórmules per a millorar la convivència entre l’hostaleria i el veïnat dels carrers on s’han
denunciat problemes de soroll i d’ocupació irregular dels espais públics; i 4- que l’ajuntament
actuarà decididament per a fer front a la plaga de coloms i rates que hi ha a la ciutat, i que es
prendran mesures per a instar els propietaris de solars que els mantinguin nets.
Finalment, la regidora Gispert i el regidor Melé, agraeixen l’oferiment de col·laboració que
l’Associació contra el Càncer i l’escola FEDAC han fet arribar als membres del Consell; i
coincideixen en assenyalar la importància d’utilitzar correctament els canals mitjançant els quals la
ciutadania pot realitzar tràmits o adreçar queixes a la Paeria, fent un esment especial a l’aplicatiu
on-line APPUNTA, del qual en destaquen la immediatesa a l’hora de notificar incidències a la via
pública.
Quant el conjunt de les qüestions plantejades en el decurs de la reunió d’avui, el regidor David
Melé afirma que les posarà en coneixement dels àmbits municipals afectats i que en farà
seguiment.
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui, el regidor de zona, David Melé, dóna per finalitzada
la sessió plenària.

Secretaria Tècnica dels Consells de Zona
Glòria Vicens / Francesc Mòdol
Lleida, 27 d’octubre de 2021
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