
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida, segons 
l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 28 de maig de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
20.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP, PER INSTAR A L’ADOPCIÓ DE 
MESURES PER LA RECUPERACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA  
 
Per unanimitat, s’acorda aprovar la següent moció: 
 
1r. Instar a buscar una solució consensuada per la gestió i emergència habitacional per 
als temporers a la Ciutat de Lleida per la campanya de recollida de la fruita i, 
simultàniament, adoptar un model de descentralització de Serveis Socials del Centre 
Històric. 
 
2n. Instar a la redacció d’un Pla Director de Serveis Socials per la Ciutat de Lleida. 
3r. Instar a incrementar la presència i coordinació policial al Centre Històric i informar 
mensualment, en el marc de la Comissió de Seguretat, a tots els grups municipals 
representats a la Paeria de les actuacions que realitzi la Guàrdia Urbana en les seves 
actuacions contra la delinqüència i l’incivisme. 
 
4t. Instar a elaborar, amb la col·laboració de les entitats del barri, un mapa de punts 
“conflictius” on habitualment es produeixen venda de drogues i altres, per un cop ubicats, 
adoptar mesures. 
 
5è. Insistir en el compliment de les ordenances municipals per evitar la venda ambulant 
als carrers i places del barri. 
 
6è. Instar a posar en funcionament de forma immediata les càmeres de seguretat ja 
instal·lades al Centre Històric. 
 
7è. Conèixer amb la màxima concreció els projectes a curt, a mig i a llarg termini de 
cadascuna de les Regidories respecte al Centre Històric. 
 
8è. Instar a revisar i millorar la il·luminació dels carrers. Per això, s’insta a l’elaboració 
d’un mapa de punts foscos (en aquest sentit, durant aquest mandat es va aprovar una 
moció del grup municipal popular de la que encara no tenim coneixement del seu 
compliment). 
 
9è. Instar a reposar els arbres que han anat desapareixent amb l’objectiu de millorar els 
espais verds de la zona. 
 
10è. Instar a millorar el manteniment de la via pública. 
 
11è. Buscar un destí i/o ús per l’antiga Caserna de la Policia Nacional. 
 
12è. Atenció especial a la gent gran que resideix des de fa molt temps al Centre Històric 
i viu angoixada i atemorida per culpa de persones que no es comporten cívicament. 



 
 
13è. Actuar, amb coordinació policial, sobre les màfies dedicades a la prostitució i tràfic 
de persones, en compliment de la normativa. 
 
14è. Promoure noves activitats econòmiques i no deixar que les zones comercial es 
perdin. 
 
15è. Instar a crear una comissió de treball per quantificar tots els solars edificables i 
buscar conjuntament amb els seus propietaris una possible dinamització. 
 
16è. Valorar la creació de la figura de màxim responsable/coordinador del Centre 
Històric.  
 
17è. Acord de voluntat i valentia política per recuperar el Centre Històric i dignificar-lo, 
implicant-hi i sumant-hi tots els agents possibles. 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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