
A L’ALCALDE – PRESIDENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLEIDA

AGUSTÍ LIÑAN, major d’edat, amb DNI 43723647A , actuant com a
portaveu de la ASSAMBLEA EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS
DE LLEIDA i amb domicili al carrer Sant Carles 8, 1r de Lleida, 

EXPOSA:

Que el dia 14 de gener es va dur a terme l’Audiència Pública sobre
l’externalització de serveis municipals a la Sala Alfred Perenya amb
una nombrosa participació de persones i entitats i on  es van realitzar
diverses preguntes  que, per  manca de temps, no van poder ésser
contestades pels representants del govern local.

Que  en  aquesta  Audiència  Pública  es  va  fer  palès  la  voluntat
majoritària en contra de l’externalització dels serveis bàsics, una veu
que entenem que cal escoltar mitjançant els diferents mecanismes de
participació  que,  entre  d’altres,  es  descriuen  en  el  Reglament  de
Participació Ciutadana Aprovat en Sessió Plenària de la Corporació del
dia 28 d’abril de 2006.

Que el Reglament esmentat defineix, en el seu article 2, els drets dels
lleidatans i lleidatanes envers la participació que corresponen entre
d’altres  a   proposar  i  de  presentar  peticions  davant  del  Govern
municipal, participar activament en la gestió dels afers ciutadans a
través dels òrgans i dels instruments que estableix aquest Reglament.

Que el reglament de l’Audiència pública preveu el compromís ferm de
l’Ajuntament  per  dur  a  terme  una  comissió  de  seguiment  per
continuar dialogant i debatent amb els diferents col·lectius polítics,
socials i ciutadans el tema en qüestió.

Que és el segon cop que fem aquesta demanda ja que el passat 5 de
febrer ja vam entrar en aquest registre una sol·licitud per demanar
l’activació de la comissió de seguiment de l’Audiència i la resposta a
les  entitats  i  ciutadania  en general  i  que l’Ajuntament,  en  lloc  de
respondre a aquestes qüestions es dedica a enviar correus publicitaris
i propagandístics de la seva tasca. Per tant, donem 15 dies de marge
per  respondre  aquesta  sol·licitud,  i  en  cas  contrari,  des  de
l’Assemblea en Defensa dels  Serveis  Públics  de Lleida ens veurem
obligades a emprendre altres accions a fi d’aconseguir-ho, en defensa
de les nostres pretensions.



Atès  la  sol·licitud  majoritària  que  s’ha  expressat  al  llarg  d’aquest
temps  per  part  dels  col·lectius  socials,  organitzacions  polítiques,
entitats  i  ciutadania  que  van  participar  en  l’Audiència  Pública,
respecte a la privatització dels serveis públics:

SOL·LICITA: 

Que l’Alcalde – President:

1.- Que es doni resposta a les pretensions de l’Assemblea en Defensa
dels  Serveis  Públics  de  Lleida  tal  i  com vam demanar  en  l’escrit
registrat el passat 5 de febrer.

2.-  Que  es  respongui  personalment  a  les  demandes  d’entitats,
col·lectius  i  persones  a  títol  individual  que  van  participar  en  el
transcurs de l’audiència, tal i com es va comprometre públicament el
paer  en cap.  A  aquest  efecte  i  per  facilitar  la  tasca  adjuntem els
diferents correus electrònics de cadascuna de les entitats i persones
participants.

3.-  2.-  Que  es  convoqui  i  activi  la  Comissió  de  seguiment  de
l’Audiència  Pública  tal  i  com  marca  el  seu  reglament  per  tal  de
resoldre aquelles qüestions que no es van poder respondre per falta
de temps.

A Lleida, 25 de setembre de 2014.

Agustí  Liñan,  portaveu  de  l’  ASSAMBLEA  EN  DEFENSA  DELS
SERVEIS PÚBLICS DE LLEIDA


