
JESÚS  M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, 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 27 d’octubre de 2017, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà 
entre altres l’acord següent: 

7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER A LA IMPLEMENTACIÓ 
D'HABITATGES SOCIALS AL BARRI DE LA MARIOLA 

Amb 14 vots a favor, dels grups municipals del PP, PSC i C’s, 9 vots en contra 
dels grups municipals de CiU i ERC-Avancem i 4 abstencions dels grups 
municipals Crida per Lleida-CUP i Comú de Lleida, s’acorda aprovar els punts 
següents: 

“1r. L'Ajuntament de Lleida per tal d’agilitzar els processos d'adjudicació 
d'habitatges socials, insta la Generalitat de Catalunya a posar més habitatges a 
disposició de la Mesa d’Emergències de la ciutat de Lleida, amb la cessió 
d'habitatges situats a Lleida que hagi rebut en virtut dels convenis de cessió d'ús 
formalitzats amb entitats financeres, o grans tenidors. 

[...] 

3r. L'Ajuntament de Lleida instarà al Govern de la Generalitat en l'exercici de les 
seves competències a exercir el dret de tanteig sobre els habitatges disponibles al 
municipi de Lleida de conformitat a l'establert al Decret Llei 1/2015 de 24 de març, 
de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d'execució hipotecaria. 

4t. L'Ajuntament de Lleida instarà al Govern de l'Estat a que faciliti el 
desenvolupament d'eines legislatives que permetin als ajuntaments assolir més 
mecanismes per a incrementar el nombre d'habitatges destinats a polítiques 
socials, valorant l'expropiació del dret d'us dels habitatges i els incentius a 
les entitats financeres per a facilitar el lloguer social. 

5è. L'Ajuntament de Lleida insta al Govern de la Generalitat a incloure en el 
futur Pacte Nacional per a la Renovació Urbana un pla sectorial específic per al 
barri de la Mariola de Lleida. 

6è. Donar Compte d'aquests acords al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge, i al Departament Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, a la Federació d' Associacions de Veïns de Lleida i a 
l'Associació de Veïns de la Mariola.” 

Amb 10 vots a favor, dels grups municipals del PP i PSC, 3 vots en contra del 
Grup Municipal d’ERC-Avancem i 14 abstencions dels grups municipals CiU, C’s, 
Crida per Lleida-CUP i Comú de Lleida, s’acorda aprovar el punt següent: 



 

 
“2n. L’Ajuntament de Lleida, mantindrà el crèdit suficient per a l'adquisició d'habitatges 
en general i en l'exercici de dret de tanteig en particular a la ciutat de Lleida i amb 
especial interès al barrí de la Mariola.” 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica)   
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