
                           

Els Grups Municipals de l’Ajuntament de Lleida  CiU, d'ERC-Avancem, Ciutadans, PP, i 

Comú de Lleida, presenten conjuntament la següent:

Moció per despolititzar la FAVLL

La Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL) engloba 40 associacions de veïns/es
de Lleida. Alguns dels seus principals objectius són assumir la representativitat col·lectiva,
agrupar  i  coordinar  les  mateixes  associacions  o  fer  d’interlocutors  davant  les  entitats
públiques.

En els darrers anys, les persones que han dirigit aquestes associacions han tingut algun
tipus d’implicació política o fins i tot, el fet d’estar-ne relacionat, els hi ha suposat l’inici
d’una carrera política, com és el cas de l’Il·lustríssim alcalde de Lleida Àngel Ros, qui va ser
el fundador, secretari i President de les FAVLL, o el cas d’altres persones que s’han integrat
en alguna candidatura a les diverses conteses electorals.

Tenint  en  compte  que  les  associacions  veïnals  participen  en  les  diferents  comissions
municipals,  cal  preservar  la  independència  de  qualsevol  vinculació  política  a  l'hora  de
defensar els interessos del veïns. Les Associacions de Veïns han d’estar conduïdes per una
Junta Directiva que no es declari ni en fons ni en forma partidària de cap grup polític, per
tal que totes les accions que se’n derivin siguin objectives, versemblants i justes, atenent
tan sols al bé que es representa i no a una opció política.

Per tot l 'exposat, els Grups Municipals anomenats proposem l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER- Instar a la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida que prenguin l’acord que
les  persones  que siguin  escollides  per  la  seua junta directiva tindran el  següent  règim
d’incompatibilitats:



a) Qualsevol  mandat  representatiu,  càrrec  polític  electe  i  càrrec  de  confiança  en
administració pública.

b) El  compliment  de  funcions  directives  en  administracions  públiques  i  l'afiliació  en
partits polítics.

c) Qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti relació contractual
amb l'Ajuntament.

SEGON- Instar el/les directius de la FAVLL i de les respectives associacions veïnals de barri
a mostrar, en l’aspecte públic de la seva funció, neutralitat política.

TERCER- Trametre els presents acords a la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida,
a totes les associacions de veïns de la ciutat i a la Confederació d’Associacions Veïnals
de Catalunya

A Lleida, 22 de setembre de 2015.

Antoni Postius i Terrado    Carlos González i Iglesias

Angeles Ribes Duarte Carles Vega i Castellví     Dolores López i Aguilar

AL IL·LM. SR. PAER EN CAP DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA


