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CONSELL DE LA ZONA 13  (L’Horta) 
Plenari celebrat l’1 de juny de 2022, al Local Social d’Arqués de Rufea. 

 
Assisteixen a la reunió: 

 
Entitats, Plataformes  i Grups: 
Associació de Veïns Arqués de Rufea; Associació de Veïns Vallcalent; Associació de Veïns Montserrat; 
Escola Antoni Bergós; Asociación Watani para la Libertat y la Justícia; Centre d’Interpretació Horta de 
Lleida; Associació de Veïns Camí Mariola; Associació de Veïns Partida Granyena; Associació de Veïns 
Montcada; Grup Municipal PSC; Grup Municipal Ciutadans; i Grup Municipal JuntsxCat. 

 
Persones:  
Àngels Felís; Carmen Ariza; Jaume Peralta; Francesc Montardit; Joan Rogés; Dolors Llas; Mourad El 
Boudouhi; Joan Pifarré; Joan Queralt; Alfons Pérez; Montse Casadellà; Marina Pifarré; Carles Ortiz; Joan 
Oms; Àngels Culleré; Dolors Comes; Marc Vives; Noemí Fernández; Joan Barberà; Carmen Qui; Rosa Serra; 
Marisol Botellero; i Bea Obis. 
 
Per l’administració municipal: 
El Paer en Cap, Sr. Miquel Pueyo; el regidor de la zona CdZ13, David Melé; la regidora de Participació, 
Marta Gispert. Com a tècnics municipals de l’àrea de Serveis Urbans: Jordi Domingo; Meritxell Pastor i 
Vicenç Ocaña; i de part de l’àrea de Participació: Cristina Saiz, Glòria Vicens i Sogues Sendra.  
 
El  Paer en cap, Sr. Miquel Pueyo, dona la benvinguda  agraint l’assistència a les persones participants. Tot 
seguit fa  esment dels següents punts: 1- entrada en vigor de l’Ordenança de l’Horta com a instrument 
amb el màxim nivell de consens; 2- les accions que s’estan duent a terme amb relació als abocaments 
il·legals (les càmeres, la reorganització de l’àrea de Seguretat ciutadana); 3- el treball conjunt des de  
l’àrea de Medi Ambient amb l’àrea de Guàrdia Urbana i Ilnet referent al tema  de la recollida de 
voluminosos i la neteja dels voltants dels contenidors; 4- informa que en breu la Guàrdia Urbana 
incorporarà un dron de videovigilància; 5-  fa referència al Pla de Millora de l’Espai Públic.  

 
A continuació, David Melé, regidor de zona, agraeix l’assistència als presents i el treball realitzat per tots 
els professionals de l’Ajuntament. Informa sobre: 1-  la importància de la Comissió de l’Horta que es va 
crear l’any 2015; 2- l’aplicació Appunta per recollir tot tipus d’incidències; 3- la web de l’Horta, ja que 
pretén que sigui una web àgil on s’unifiqui tota la informació relacionada amb  l’Horta. Tanmateix, també 
informa que en la web  hi haurà un servei d’avisos per part de l’Ajuntament per tal de poder avisar als 
ciutadans i ciutadanes, que s’hagin donat d’alta, de tota la informació rellevant i important; 4- l’obertura 
del pavelló de la  Fira  per atendre persones temporeres; 5- la importància de l’inventari  de Camins de 
l’Horta; 6-  defineix  la marca Horta com un signe d’identitat i sentiment vers un territori i informa que en 
l’actualitat  hi ha una comissió i un reglament i s’ha publicitat en diferents punts de la ciutat; 7- el treball 
que s’està realitzant vers els espantalls acústics i dels fitosanitaris i el treball conjunt amb la Generalitat, 
òrgan competent en aquest tema; 8- la problemàtica del manteniment dels camins i la creació d’una 
normativa que determinarà la responsabilitat de cadascú.  
 
Fa una breu explicació sobre la nova Ordenança de l’Horta de Lleida que va entrar en vigor el 26 de Maig 
del 2022 tot agraint la participació a totes les persones que han format part el procés d’elaboració  
d’aquesta ordenança i  es posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes  per qualsevol dubte respecte a la 
mateixa. Fa incís amb la problemàtica que queda per resoldre del tema de manteniment de camins quan a 
la responsabilitat dels titulars, usuaris, juntes de sequiatge i Ajuntament. Tot i així comenta que s’està 
treballant en crear una normativa que es determinarà la responsabilitat de cadascú. 
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Seguidament, la regidora de Participació, Marta Gispert, fa una breu explicació sobre l’eina participativa 
de la plataforma “Decidim” i les diferents opcions per poder-hi accedir, amb les que els ciutadans podran 
prendre part dels diferents processos participatius que es proposen: 
 
- https://participacio.paeria.cat/ 
- https://lleida.decidimcatalunya.cat/ 
- https://decidimlleida.paeria.cat 

 
A continuació, s’inicia el torn de preguntes i/o propostes: 
 
Joan Rogés, Associació de Veïns Montserrat. Fa incís amb el tema de la seguretat a l’Horta ja que s’han 
incrementat el robatoris a la zona i opina que l’Ajuntament hauria d’actuar conjuntament amb els Mossos 
d’Esquadra de forma més contundent. A més també comenta d’abocaments il·legals. 
 
Mourad  El Boudouhi, Asociación Watani para la Justicia y Libertad, consulta sobre el servei de taxi de 
l’Horta. 
 
Alfons Pérez, Associació de Veïns del Camí de la Mariola, fa queixa de la manca de resposta per part de 
l’Ajuntament amb referència a: 1- la petició de contenidors de prova a la zona dels Tres Pontets i altres 
localitzacions; 2- l’estat d’abandonament en que es troben les entrades de la ciutat i algunes edificacions 
de les afores com per exemple Lamolla. 
 
Dolors Llas, representant de l’AFA de l’Escola Antoni Bergós, tal com es va demanar al anterior Consell de 
Zona demana ajustar els horaris taxi-horta per tal de sentir-se igualats amb la resta de les escoles de 
Lleida i la necessitat d’un parc infantil a la sortida de l’escola. 
 
Francesc Montardit, Associació de Veïns Partida Vallcalent, reivindica un llistat de demandes que fa 
temps van demanar i el paper de brigada de Medi Ambient de la Paeria. Finalitza valorant la figura de la 
Comissió de l'Horta, ja que és la comissió que agrupa totes les associacions de veïns de l'Horta. També 
valora molt positivament el gran treball que es fa des de l’ l'Associació de Veïns de l'Horta a través de la 
Comissió de l’Horta de la FAV.  
Al finalitzar la sessió, Francesc Montardit, comenta que l’alcalde no li ha donat resposta a les seves 
preguntes. 

 
Marina Pifarré, Associació de Veïns Camí de la Mariola, demana: 1- informació sobre els “drons” que 
s’observen sobrevolant l’Horta durant el dia i la nit; 2- més manteniment  de les zones verdes dels locals 
de les Associacions de Veïns; 3-  equips de so als locals de les Associacions de Veïns de l’Horta; 4- un 
conveni amb les principals empreses d’aigua i llum, per tal que quan hi hagi qualsevol incidència 
d’aquestes, avisin a l’Ajuntament i aquest envií un avís els veïns afectats. 
 
Joan Pifarré, Centre d’Interpretació Horta de Lleida, exposa els inconvenients que es troben les empreses 
que hi ha a l’Horta  i la necessitat que l’ajuntament col·labori per facilitar-ho. Les principals dificultats amb 
les que es troben serien: 1- la realitzar els tràmits administratius; 2- la localització de les diferents 
empreses de l’Horta al Google Maps. Recorda que el novembre del 2020 va registrar una demanda de 
senyalització a la seu electrònica de la Paeria perquè la granja es volia obrir al públic i necessitaven el 
suport municipal perquè els visitants no es perdessin. L'Associació a data d'avui no ha rebut cap contesta 
ni acció per solucionar els problemes de localització a l'Horta de Lleida d'entitats que volen fer 
agroturisme. 
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Àngels Culleré, Associació de Veïns Arqués de Rufea, comenta la importància d’una senyalització de 
control de velocitat al  Camí de Rufea.  
 
Àngels Felis, veïna, exposa la seva preocupació en referència a la manca d’implementació de la fibra 
òptica a tota l’Horta, ja que de moment sols hi ha una petita part  de l’Horta que gaudeix d’aquesta 
tecnologia menys agressiva a la contaminació electromagnètica i aquest fet obliga a la resta dels veïns a 
contractar serveis d’Internet per via antenes, que és el sistema més agressiu per a la salut. També voldria 
saber el calendari previst per a la finalització de la instal·lació de la fibra a tota l’Horta. Finalitza la seva 
intervenció preguntant al regidor de zona si s’ha tingut en compte la iniciativa que s’està duent a terme 
en altres consells de zona de recollida de signatures per a establir i crear espais lliures d’aquests  
radiacions electromagnètiques dins de la ciutat. ja que com a barri horta també voldria que es consideri el 
fet de reservar zones saludables dins l’horta amb baixa emissió radioelèctrica i demana informació del 
compliment de les operadores de TC del pagament de les taxes corresponents per l' ús de l'espai públic i 
radioelèctric ja que es necessari que la industria de les TC compleixi amb les seves obligacions i 

contribueixi amb els impostos municipals. 
 
Jaume Peralta, Associació de Veïns Arqués de Rufea, destaca que a l’horta hi ha un dèficit molt important 
de comunicacions, especialment, pel que fa a  fibra òptica, i pregunta si hi ha alguna acció pendent 
respecte el tema. 

 
Entre els assistents es crea un debat amb relació a la preocupació dels “drons” que s’observen i es senten 
sobrevolant per l’Horta durant tot el dia (dia i nit). 
 
Vicenç Ocaña, tècnic municipal de serveis urbans, fa uns aclariments respecte als “drons”  la qual hi ha 
una normativa que regula les distàncies de vol i aconsella que si veuen un “dron” volant a prop de les 
torres truquin a autonòmica o municipal.  

 
En resposta al què s’ha dit amb relació als equips de so, la regidora de Participació, Marta Gispert, fa 
esment que a la a la web de Participació hi ha l’apartat de  “Banc de Recursos”, on les entitats poden 
sol·licitar un tràmit online per tal de poder reservar diferents elements, entre ells, equips de so.   
 
Finalitzades les intervencions de les persones participants a la reunió, el Paer en Cap, Sr. Miquel Pueyo, 
respon: 1- que tot i que els tràmits amb les administracions són lents tenim l’obligació de facilitar i 
millorar-los; 2- que la Comissió de Seguretat i Civisme de la Paeria ha esmentat que no es pot fer una 
vigilància intensiva per una extensió en hectàrees tant gran (com és l’Horta), tot i així es segueix un model 
de policia de proximitat que estan en contacte i informats amb Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana.  
 
Seguidament, , el regidor de zona David Melé, respon que: 1- el servei d’ Internet està en tràmit i  el tema 
de la contaminació electromagnètica es té en compte; 2- ja s’està treballant per trobar la millor solució al 
tema de les localitzacions; 3- el cartell de la senyalització de l’escola a la rotonda de Butsènit és un 
projecte que és té present ja que també està vinculat a l’Escola Creu del Batlle; 4-  el projecte de 
senyalització de les escoles de l’Horta està previst en la inversió d’aquest any; i  5- el tema dels 
contenidors i abocaments és un punt que aquest any es tirarà endavant i la resta  temes es derivaran als 
departaments corresponents per poder fer les actuacions pertinents. 
 
Sense cap altre tema a tractar en el dia d’avui es dona per finalitzada la sessió plenària. 
 
Àrea de Participació Ciutadana 
Sogues Sendra i Glòria Vicens 
Lleida, 01 de juny  de 202 


