Els grups municipals d’ERC – Avancem, CRIDA PER LLEIDA – CUP i Comú de Lleida,
d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes de
Funcionament del Ple, presentem al Ple d’aquesta Corporació del dia 30 d’octubre de
2015 la següent

MOCIÓ
PER UNA CONSULTA POPULAR SOBRE EL MODEL DEL PARC
DE LES BASSES
El mes de novembre de 2006 la Paeria va endegar un procés participatiu sobre el futur
del parc municipal conegut com Les Basses d’Alpicat. En una primera fase del procés,
hi van treballar més de 50 tècnics del consistori i especialistes en comerç, turisme,
botànica, jardineria, paisatgisme, sostenibilitat mediambiental, esport, urbanisme,
economia i educació. La segona fase del procés participatiu (2008), es van realitzar
més de 50.000 enquestes, —així com reunions informatives i debats a cada barri—,
amb la participació de 3.000 persones i més de 150 entitats, entre associacions de
veïnes i veïns, entitats del món de l'esport, la cultura, l'educació i els col·legis
professionals.
Posteriorment, l’any 2013 es va dur a terme una Audiència Pública, impulsada per la
CUP, amb la participació de diferents entitats, com La Roja, Arran, IPCENA, SEPC,
Ateneu Popular de Ponent, el Centre Excursionista de Lleida, l’Ocell Negre, ERC i la
pròpia CUP.
En ambdós processos es va apostar unànimement per mantenir Les Basses com a
espai públic i de lleure familiar.
L’Audiència Pública del 2013 (i seguint els protocols del Reglament de Participació
Ciutadana de la Paeria), va generar una comissió de seguiment, integrada per 16
entitats de la nostra ciutat, que havia de fer un seguiment d’allò expressat en
l’esmentada audiència.
Per la seva banda, des de l’any 2011, l’alcaldia de Lleida havia anat expressant el
desig d’implantar en aquest parc municipal alguna fórmula d’explotació comercial,
primer en forma de gran superfície comercial i, més tard, de parc temàtic. Finalment, al
mes de desembre de 2014, l’alcalde de la ciutat va fer pública la intenció d’ubicar-hi un
parc temàtic sobre Els Barrufets, inclòs en una proposta més genèrica de privatització
d’una part del parc de Les Basses amb usos recreatius, comercials o d’hostaleria.
Cal fer esment que aquesta privatització, doncs, contravé la voluntat popular
expressada en els dos processos participatius duts a terme, tant per l’Ajuntament de
Lleida com per la ciutadania.
Tenint en compte que la Paeria no ha informat tampoc a la comissió de seguiment de
l’Audiència Pública, de la voluntat de dur a terme un parc temàtic dels barrufets, sinó
que l’esmentada comissió n’ha tingut notícia per la premsa.
Tenint en compte també que, en la Comissió Informativa de Gestió de Promoció de la
Ciutat i la Sostenibilitat corresponent al mes d’octubre, el mateix Paer en Cap va
anunciar que es deixava el projecte de parc temàtic damunt de la taula, malgrat que no
renuncia que es reprengui en un futur, la qual cosa significa a la pràctica que no queda
tancat sinó ajornat sine die.

Convençuts de la necessitat que les lleidatanes tinguem veu i acció en la vida política
de la nostra ciutat mes enllà de dipositar una butlleta en una urna cada 4 anys i
desprès de que la Paeria ignori les conclusions dels processos participatius duts a
terme amb anterioritat sobre el futur del parc de les Basses.
Vist tot això, proposem al Ple de la corporació l’aprovació dels següents:
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Lleida sotmetrà el model de gestió del Parc Territorial
“Alcalde Pons” (més conegut com “Basses d’Alpicat”) a consulta popular, sota la forma
de votació de dos opcions:
1. Si el parc de Les Basses ha de ser objecte de concessió a favor d'empreses o
particulars que hi explotin una activitat econòmica lucrativa i sotmetin l'accés al
parc o una part d’aquest al pagament d'una entrada en favor d'aquestes
empreses o particulars.
2. Si el parc de Les Basses ha de seguir, com en l'actualitat, en règim de gestió
directa municipal de la pràctica totalitat de l'espai per part de Paeria (a excepció
dels serveis d’hostaleria i restauració que s’hi puguin radicar) a fi que el
dinamitzi i destini a usos públics de caire educatiu, esportiu, lúdic, cultural o
ambiental, essent l'ajuntament qui determini, en el seu cas, l'establiment d'unes
taxes a ingressar a les arques municipals sempre en contraprestació del cost
mínim del servei.
Segon.- L’Ajuntament celebrarà la consulta si, finalment, es decideix tornar a prendre
en consideració aquest o un altre projecte de parc temàtic que constitueixi o inclogui
una proposta de privatització d’una part del parc de Les Basses amb usos recreatius,
comercials o d’hostaleria
Tercer.- S’acompanyarà la celebració de la consulta amb una campanya institucional
informativa prèvia i que en fomenti la participació.
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