
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, 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 28 de maig de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
21.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, PER LA DIGNIFICACIÓ DELS 
MERCATS MUNICIPALS DE LLEIDA  
 
Per unanimitat, s’acorda aprovar la moció següent: 
 
1r. Que s’informi de manera urgent a totes les interessades i interessats així com als 
membres d’aquest consistori de la situació de cada un dels Mercats Municipals i dels 
plans d'actuació previstos per part del Govern Municipal en els Mercats Municipals de 
Lleida. 
 
2n. Que s’informi a les persones afectades, en especial als paradistes dels Mercats 
Municipals, de les condicions previstes que es plantegen des de l'Ajuntament de Lleida 
en la concessió de les parades. 
 
3r. Que es creï una taula de treball amb tots els i les representants dels grups municipals 
de l’Ajuntament de Lleida per compartir i iniciar un pla específic d’adequació dels 
mercats municipals amb l’objectiu de concretar les reformes estructurals i d’equipaments 
per garantir la seva continuïtat. 
 
4t. Que conjuntament amb els paradistes dels mercats i els productors de l’Horta de 
Lleida s’estudiï el projecte d’implementar una parada permanent amb productes marca 
Horta de Lleida amb el recolzament d’aquest Ajuntament. 
 
5è. Que l’Ajuntament de Lleida faci campanyes semestrals de promoció dels Mercats 
Municipals així com dels productes quilòmetre 0 i de la marca Horta de Lleida. 
 
5è. Que es promocioni, comptant amb els paradistes, actuacions per fomentar la seva 
visualització, els seus valors socials i els seus projectes de negoci, així com la possibilitat 
d’incorporar models de parades de degustació per promocionar el seu producte. 
 
7è. Concretar amb els paradistes les accions de modernització dels serveis per tal de 
donar resposta a les noves necessitats de la ciutadania. Incorporant, així, les eines 
tecnològiques per proporcionar nous serveis de compra on-line que permetin apropar 
els mercats existents als diferents barris de la ciutat. 
 
8è. Traslladar aquesta moció als representants dels Mercats Municipals de la ciutat, 
a la FAV i les diferents organitzacions comercials de Lleida. 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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