
 
 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ. 

Coordinació dels Consells de Zona o de Barri. 

Av. de Tortosa, 2  (Edifici Mercolleida 1a planta) 25005 Lleida      

 973/700636    a/e: coordinaciobarris@paeria.cat 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tema:  convocatòria del Plenari del Consell de la Zona 09 (Mariola; Turó de Gardeny; i entorns). 

 
Benvolgut / benvolguda, 
Us convoquem a la sessió plenària del Consell1 de la Zona 09. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Dia: dimarts, 18 de maig.  Hora d’inici: 19.00 h. Hora prevista d’acabament: 20.30 h. 
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic de Mariola (carrer d’Artur Mor, 1). 
A efectes de poder complir els protocols de seguretat relacionats amb la COVID-19, és 
imprescindible que ens confirmeu l’assistència a l’esdeveniment.  

 
Ordre del dia: 

1. Benvinguda a càrrec de Jaume Rutllant, regidor de la zona 09 i president del Consell, i/o 
d’Elena Ferré, vicepresidenta del Consell de la Zona 09 i regidora de Participació. 

2. Intervenció del regidor J. Rutllant sobre l’acció de la Paeria a Mariola/Turó de Gardeny. 

3. Posada en comú del treball que ha realitzat el Grup de Dinamització (Comissió Permanent) del 
Consell de Zona durant els darrers mesos; s’informarà del disseny de sis projectes2 que tenen 
com a eixos temàtics la inserció laboral; el reconeixement de la cultura gitana i magrebí; la 
promoció de la música, el teatre, i les festes; i l’esport popular a l’aire lliure.  

4. Aprovar la creació de les comissions específiques del Consell encarregades de desenvolupar els 
projectes “Escola d’Arts”, i “festes”. 

5. Torn de preguntes i/o propostes. 

6. Cloenda. 

 
Jaume Rutllant, regidor de la Zona 09 
Lleida, 4 de maig de 2021 

 
1 L’assistència al Consell de zona o barri és oberta a persones en representació d’associacions o a títol individual; aquestes 

reunions són l’espai idoni on poder-se informar, presentar propostes i/o opinar sobre temes de competència municipal. 
 
2 Els projectes en què proposa treballar el Grup de Dinamització del Consell són: 1. “inserció laboral mitjançant cooperatives de 

treball”; 2. “l’entorn de l’ètnia i la cultura gitana”; 3. “projecte d’ Escola d’Arts i festival de teatre”; 4. “festes majors”; 5. “Iftar 

Comú”; i 6. “esport a l’aire lliure”. 


