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 25 de gener de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AVANCEM PER LA INCLUSIÓ DE LES
EMD, LES 27 URBANITZACIONS AMB DÈFICIT I LES PROP DE 3.000 TORRES DE
LLEIDA AL DOCUMENT PROPOSTA PER AL DESPLEGAMENT A LA
DEMARCACIÓ DE LLEIDA DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA
Amb 25 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, C’s, ERC-Avancem, PP,
Comú de Lleida i la regidora no adscrita i 2 abstencions del Grup Municipal Crida per
Lleida-CUP, s’acorda aprovar la següent moció:
1r. El Govern de la Paeria endegarà negociacions, de forma immediata, amb la
Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya, per tal d'aconseguir que el
desplegament a la demarcació de Lleida de la xarxa de fibra òptica abasti tot el TM de
Lleida, o bé, es complementi amb tecnologies "wireless" que permetin l'accés de la
població a les xarxes de veu i de dades, amb qualitat, velocitat i cost equivalents.
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2n. Que el desplegament de la xarxa de la fibra òptica o el desplegament de les xarxes
de veus i dades de qualitat i velocitat equivalent, abasti tot el TM de Lleida, incloent les
dues EMD, Sucs i Raimat, el nucli de Llívia, les 29 urbanitzacions amb dèficits, els
aproximadament 3.000 habitatges existents -distribuïts en les 54 partides- i, també,
permeti l'accés a les instal·lacions agrícoles i ramaderes i a altres instal·lacions i
serveis existents vinculats al desenvolupament econòmic rural.
3r. Que el desplegament de la xarxa de fibra òptica o altres xarxes alternatives
"wireless", s’efectuï en una de les 5 fases o anualitats de les que es detalla en la
Proposta abans esmentada i, de forma preferent, en les 2 primeres fases; tot tenint en
compte la priorització -en funció dels dèficits de la cobertura actual i la massa crítica de
població- que estableix el Pla especial de telecomunicacions, redactat per l'Ajuntament
i que s’està tramitant.
4t. La Paeria posarà a disposició els serveis tècnics municipals i tota la informació
urbanística detallada del seu municipi í, especialment, el Pla especial de
telecomunicacions que s’està tramitant, per tal de facilitar la inclusió de tot el TM de
Lleida en la proposta per al desplegament a la demarcació de Lleida de la xarxa de
fibra Óptica o el desplegament de les xarxes de veus i dades de qualitat i velocitat
equivalent, mitjançant la tecnologia "wireless".
5è. Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida i al Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya per tal que realitzin les
accions oportunes de caràcter inclusiu referent a la voluntat de la moció aprovada.
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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