
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, Vicesecretari de l’Ajuntament de Lleida, en funcions de 
Secretari General, segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 27 de maig de 2022, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
 
29.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, EN CONTRA DE L'OCUPACIÓ 
IL·LEGAL I  CONFLICTIVA D'HABITATGES A LLEIDA 
 
Amb 12 vots a favor dels grups municipals PSC i JxCat Lleida, 13 vots en contra dels 
grups municipals ERC-AM, Comú de Lleida i PP i de la regidora i regidor no adscrits 
Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba i 2 abstencions del grup municipal C’s i del 
regidor no adscrit Sr. Sergio González, s’acorda rebutjar el punt següent:  
 
1r. Requerir a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors, a cedir als 
Ajuntaments o entitats sense ànim de lucre els habitatges buits dels que hi disposen, 
que no hagin llogat o venut en un termini de tres mesos, a comptar des del requeriment 
de l’administració. 
 
Per unanimitat, s’acorda aprovar els punts següents: 
 
2n. Demanar a la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, on 
s’integra la Secretaria General d’Habitatge i Inclusió Social, que es doti anualment als 
Ajuntaments de recursos econòmics suficients per poder incrementar els ajuts a les 
persones vulnerables i, especialment, poder ampliar decididament el seu Parc 
d’Habitatge Social, mitjançant l’adquisició, reforma o rehabilitació d’habitatges per cobrir 
les necessitats d’aquelles persones que es trobin en situació de exclusió residencial. 
 
7è. Traslladar aquests acords a les institucions i entitats implicades, Parlament 
espanyol, Parlament català (Departament d’interior, Habitatge i millora urbana), 
Departament de Justícia de la Generalitat, Fiscalia General de l'Estat, Consell General 
del Poder Judicial, Ministeri de l'Interior del Govern de l’Estat, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, i a les entitats veïnals del municipi. 
 
Amb 18 vots a favor dels grups municipals PSC, JxCat Lleida, PP i C’s i dels regidors i 
regidora no adscrits Sr. Sergio González, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba i 9 
vots en contra dels grups municipals ERC-AM i Comú de Lleida, s’acorda aprovar els 
punts següents: 
 
3r. Instar al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris que encetin una reforma urgent 
de la normativa processal per tal de garantir i donar cobertura a l’actuació policial per a 
les desocupacions d’aquells immobles ocupats il·legalment, en el moment en que es 
tingui coneixement i constància de la comissió d’aquests delictes. 
 
4t. Demanar al Consell General del Poder Judicial que creï jutjats especials per als 
delictes d’ocupació a les demarcacions on s’acumulen més casos i creació de la figura 
del Fiscal especialitzat (que pot dependre del de delinqüència organitzada o del de 



 
delictes econòmics atès les vinculacions delinqüencials, amb els grups criminals, la 
tracta, el blanqueig, etc.). 
 
5è. Instar al Departament d'Interior de la Generalitat, amb coordinació amb la resta de 
forces i cossos de seguretat de l'Estat a Catalunya, elaborin amb urgència un Pla 
Especial de Seguretat contra les màfies (grups i organitzacions criminals) que trafiquen 
amb persones i amb les usurpacions d’immobles etc. 
 
6è. Instar al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris que encetin una reforma urgent 
de la normativa penal per tal de clarificar la tipificació dels delictes de violació de domicili 
i d’usurpació de la propietat, en quan als actes emprats per a l’assoliment de la majoria 
de les ocupacions (força i danys a portes i panys, trencament de finestres, accés per 
balcons, teulades o finestres; butrons, etc.) incrementant la penalitat actual d’aquests 
delictes en el seus tipus bàsics i, en especial, introduint un agreujant en cas que la 
finalitat del delicte sigui el lucre en la cessió de l’ús d’immobles sense títol habilitant i es 
faci en perjudici de famílies en situació de vulnerabilitat, fent responsables als autors 
d’indemnitzar el dany i perjudici causat a la propietat i als ocupants en qualsevol cas. 
 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a data de 
la signatura electrònica. 
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