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 22 de febrer de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER L’INCREMENT DE LA
SEGURETAT A LA CIUTAT DE LLEIDA
Amb 20 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, C’s, PP i la regidora no
adscrita i 7 abstencions dels grups municipals d’ERC-Avancem, Crida per Lleida-CUP i
Comú de Lleida, s’acorda aprovar els punts següents:
“1r. L'Ajuntament de Lleida en previsió d'una major dotació d'efectius de la Guardia
Urbana i Mossos d'Esquadra ampliarà a tots els barris de la ciutat de Lleida les
patrulles d'urbans a peu, condicionat a l'increment d'agents de Guardia Urbana i
Mossos d'Esquadra d'acord amb les previsions d'increment de plantilla i disponibilitat
pressupostaria.
[...]
3r. L’Ajuntament de Lleida insta al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya a crear una comissió d’estudi per l’actualització del conveni de coordinació i
col·laboració en matèria de seguretat i policia signat l’any 1999.”
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Amb 22 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, C’s, Crida per Lleida-CUP,
PP i la regidora no adscrita i 5 abstencions dels grups municipals d’ERC-Avancem i
Comú de Lleida, s’acorda aprovar els punt següent:
“2n. L'Ajuntament de Lleida reitera la seva petició al Govern de la Generalitat
d'incrementar en 70 agents del Cos de Mossos d'Esquadra destinats a la ciutat de
Lleida i a la zona competencial de l'Horta, amb l'objectiu que es pugui aconseguir una
presència real de 6 patrulles als carrers i camins les 24 hores del dia.”
En conseqüència també s'aprova:
4t. Donar compte d'aquests acords al Parlament de Catalunya, al Conseller d'Interior
de la Generalitat Catalunya, al Delegat del Govern de la Generalitat a Lleida i a la
Federació d'Associacions de Veïns de Lleida.”
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