
 
 
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 30 de setembre de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà 
entre altres l’acord següent: 
 
33.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S, PER LA CREACIÓ D'UNA TAULA DE 
TREBALL PER AFRONTAR LA NETEJA DE LLEIDA  
 
Amb 14 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s, Comú de Lleida, PP i el regidor 
no adscrit, 12 vots en contra dels grups municipals d’ERC-AM i JxCat Lleida i 1 abstenció 
de la regidor no adscrita, s’acorda aprovar la següent moció: 
 
1r. Creació d'una Taula de Treball per afrontar la neteja de Lleida. 
 
2n. Que aquesta Taula de Treball estigui formada pels representants d'Ilnet, tots els 
grups polítics i regidors no adscrits i representants de la Federació d'Associacions de 
Veïns de Lleida. 
 
3r. Que aquesta Taula de Treball per afrontar la neteja de Lleida tingui per funció: 
 

o L'elaboració d'una anàlisi de la situació de la situació de la neteja i la 
gestió de residus a Lleida.  

o La realització d’enquestes al diferents barris de la ciutat per conèixer de 
primera ma les necessitat de neteja de cada barri. 

o Afrontar la situació de l'abocador de residus, el cànon del qual està 
augmentant sistemàticament.  

o L'elaboració d'un seguit de solucions i alternatives a la gestió actual del 
conjunt de la neteja a Lleida, que es traduiran en un document de 
recomanacions a l'equip de govern de la Paeria.  

o Incorporar als protocols les conclusions de les auditories fetes per les 
diferents comissions de seguiment. 
 

4t. Que aquesta taula de treball faci públiques les seves aportacions a través de la Paeria 
de Lleida.  
 
5è. Planificar i dur a terme una companya de sensibilització i civisme per fer front a les 
actituds que porten a fer un mal us del espai públic. 
 
6è. Traslladar aquests acords a les associacions de veïns de la ciutat. 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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