
 
 
 
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 25 de març de 2022, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
 
15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC, EN FAVOR DE L’ATRACCIÓ ECONÒMICA 
DE LLEIDA 
 
Amb 9 vots a favor del grup municipal PSC i de la regidora i regidor no adscrits Sra. 
Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba, 14 vots en contra dels grups municipals ERC-AM, 
JxCat Lleida i Comú de Lleida i 3 abstencions dels grups municipals PP i C’s i del regidor 
no adscrits Sr. Sergio González, s’acorda rebutjar el punt següent:  
 
1. Instar al Govern Municipal a recuperar en un termini de 3 mesos el projecte 

GLOBALLLEIDA, com a eina interinstitucional amb la voluntat d'integrar en una sola 
entitat tota l'activitat de promoció econòmica i projecció del territori lleidatà i de tots 
els recursos que actualment s'hi destinen des de les diferents institucions establint 
un sistema d'aliances per la millora de la governança en matèria de promoció, 
dinamització i atracció d'inversions mitjançant un lideratge  compartit en clau de 
territori amb els diferents agents econòmics i socials. 
 

Amb 10 vots a favor dels grups municipals PSC i PP i de la regidora i regidor no adscrits 
Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba, 12 vots en contra dels grups municipals ERC-
AM i JxCat Lleida i 4 abstencions dels grups municipals Comú de Lleida i C’s i del regidor 
no adscrits Sr. Sergio González, s’acorda rebutjar el punt següent:  

 
2. Instar al Govern Municipal a elaborar en un termini de 3 mesos un programa 

d'atracció d'inversions així com determinar les competències, règim jurídic i funcions 
que té l'Oficina de Recuperació Econòmica (ORE) per tal que sigui una oficina 
d'atenció a l'emprenedor que actuï com a "finestra única" i la monitorització i ajuda 
de les empreses en moments de màxima dificultat econòmica com l’actual i per un 
temps determinat mentre no es posi en funcionament el projecte de GLOBALLEIDA. 

 
Amb 14 vots a favor dels grups municipals PSC, Comú de Lleida, PP i C’s i dels regidors 
i regidora no adscrits Sr. Sergio González, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba i 
12 vots en contra dels grups municipals ERC-AM i JxCat Lleida, s’acorda aprovar els 
punts següents:  
 
3. Instar al Govern Municipal a liderar la constitució d'una taula de treball en un termini 

de 6 mesos amb municipis de l'Alt Aragó així com també els agents econòmics i 
socials per compartir estratègies comunes que ens permetin millorar la 
competitivitat del territori. 
 

4. Instar a la Generalitat de Catalunya que en un període de 3 mesos presenti el Pla 
de Rodalies de Lleida, a la vegada que encomani a Renfe la seva gestió per poder 
escurçar els temps de la posada en marxa del pla. 



 
 

5. Instar al Govern Municipal a presentar un projecte d'ampliació del Polígon el Segre 
a través de les Canals i en la seva modernització mitjançant la concertació amb el 
sector privat en un termini de 6 mesos. 
 

6. Instar al Govern Municipal a desplegar la fibra òptica a tots els punts de l'Horta de 
Lleida en el termini de 6 mesos. 
 

Amb 24 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, PP i C’s i dels 
regidors i regidora no adscrits Sr. Sergio González, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. 
Córdoba i 2 vots en contra del grup municipal Comú de Lleida, s’acorda aprovar el punt 
següent:  

 
7. Instar a l'Administració General de l'Estat a iniciar els treballs pel desdoblament de 

la carretera N 240 Lleida-Borges així com els accessos de l'estació intermodal al 
Polígon de Torreblanca. 
 

Per unanimitat s’acorda aprovar els punts següents: 
 

8. Instar a l'Administració General de l'Estat a convertir Lleida i la seva àrea 
d’influència en un hub ferroviari entre el Corredor Mediterrani i el Corredor Central 
connectat amb els principals corredors europeus. 
 

10. Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar I'Aeroport Lleida-Alguaire així com 
iniciar els treballs per facilitar la connexió ferroviària entre l'Aeroport Lleida-Alguaire 
i el sector industrial de Torreblanca. 
 

11. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, grups del Parlament de 
Catalunya i al Govern de l'Estat. 

 
Amb 24 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, PP i C’s i dels 
regidors i regidora no adscrits Sr. Sergio González, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. 
Córdoba i 2 abstencions del grup municipal Comú de Lleida, s’acorda aprovar el punt 
següent:  
 
9.    Instar a la Generalitat de Catalunya a iniciar els treballs pel desdoblament de la C-

13 entre Lleida i Balaguer. 
 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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