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 30 d’octubre de 2020, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
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16.- MOCIÓ PROMOGUDA PER CANDIDATURA UNITAT POPULAR – CUP, PER
GARANTIR EL DRET A L'EMPADRONAMENT AL MUNICIPI DE LLEIDA
Amb 7 vots a favor del Grup Municipal d’ERC-AM, 5 vots en contra dels grups municipals
de C’s i PP i 14 abstencions dels grups municipals del PSC, JxCat Lleida i Comú de
Lleida, s’acorda aprovar els punts següents:
“1r. Facilitar l’accés al padró i l’emissió dels certificats que hi van associats, atenent a la
legalitat vigent:
A) Eliminar l’obligatorietat dels requisits de tenir un títol de propietat o contracte de
lloguer de l’immoble, documents que no són obligatoris per a la tramitació del padró, tal
com regula el Reial decret 1690/1986.
B) Incloure els diferents títols, documents, gestions i actuacions administratives que
permeten acreditar domicili o residència al municipi en la tramitació de l’empadronament,
més enllà dels documents de títol de propietat o contracte de lloguer de l’habitatge:
● Persones sense domicili fix o sense sostre. Els serveis municipals emetran un
informe que acrediti aquesta situació i se li assignarà una adreça municipal a efectes de
comunicació, tal com preveu la normativa legal vigent.
● Persones en situació d’ocupació. Per a la comprovació de la veracitat de les dades
relatives a la residència, quan no hi hagi un títol que n'avali l'ocupació, l’informe
Parlament 2017 de la Sindicatura de Greuges recorda que el gestor municipal pot
acceptar altres documents, com:
1)Autorització expressa, signada original, d'una persona major d'edat que ja està
inscrita en l'adreça on es demana la inscripció, acompanyada d'una fotocòpia del
seu document d'identitat on consti la seva signatura.
2)Autorització d'empadronament original, signada i segellada per la persona
responsable de l'entitat i amb el nom, l'adreça i el NIF de l'entitat, en el cas que la
persona sol·licitant es vulgui inscriure a un domicili col·lectiu com ara un hotel o una
residència.
3) Factures de subministres a nom de la persona interessada.
C) Publicar al web municipal la informació relativa als diferents títols, documents,
gestions i actuacions administratives que permeten acreditar domicili o residència al
municipi en la tramitació de l’empadronament en els casos especials de què parlen els
anteriors apartats de l’acord.
[...]
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4t. Acordar que es faci un preavís de la caducitat de la inscripció al padró de les persones
estrangeres sense permís de residència de llarga durada a fi que puguin renovar-la si
encara resideixen al municipi.
5è. Agilitzar la tramitació i la resolució de les sol·licituds i que en cap cas no es demori
la resposta més enllà de tres mesos, termini que disposa l’article 21.3 de la Llei 39/2015
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”
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Amb 9 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM i PP, 7 vots en contra del Grup
Municipal del PSC i 10 abstencions dels grups municipals del JxCat Lleida, C’s i Comú
de Lleida, s’acorda aprovar el punt següent:
“2n. Descartar l’ús del padró com una eina per combatre les situacions de
sobreocupació, de control del parc d’habitatge o altres polítiques de l’àmbit de l’habitatge
i l’urbanisme. En aquests casos, s’empraran els processos i les actuacions d’inspecció
que contempla la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret d’habitatge i, si en el
moment de l’empadronament se suscita la sospita d’un ús anòmal de l’habitatge, des
del padró s’ha de derivar a l’àrea d’habitatge perquè s’actuï en consonància.”
Amb 1 vot a favor del Grup Municipal del Comú de Lleida, 12 vots en contra dels grups
municipals del PSC, C’s i PP i 13 abstencions dels grups municipals d’ERC-AM i JxCat
Lleida, s’acorda rebutjar el punt següent:
“3r. Adoptar les mesures oportunes perquè les gestions i verificacions relatives a
l’empadronament les facin els tècnics municipals deslligant el padró de qualsevol altre
tema relacionat amb la seguretat ciutadana.”
Amb 5 vots en contra dels grups municipals de C’s i PP i 21 abstencions dels grups
municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida i Comú de Lleida, s’acorda rebutjar el punts
següent:
“6è. Donar instruccions als treballadors municipals responsables dels tràmits
d’empadronament perquè responguin per escrit les sol·licituds d’informació sobre el
tràmit que puguin formular les persones afectades per situacions especials, atesa la
situació de vulnerabilitat i els problemes freqüents de comprensió de l’idioma.”
Amb 8 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM i Comú de Lleida, 5 vots en contra
dels grups municipals de C’s i PP i 13 abstencions dels grups municipals del PSC i
JxCat Lleida, s’acorda aprovar els punts següents:
“7è. Elaborar i fer públic un protocol d’accés al padró clar i aplicable pels serveis
municipals en consonància amb la normativa vigent que reculli tots els acords anteriors.
Preferentment en forma de Reglament d’accés al padró municipal a través de la incoació
de l’expedient, la constitució de la comissió redactora, l’aprovació inicial del text pel Ple,
l’exposició pública, l’aprovació definitiva i la publicació al BOP, amb l’objectiu d’esvair
tots els dubtes respecte de la tramitació del padró.”
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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