
 
 
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 gener de 2022, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
 
10.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA, SRA. MARIA BURREL, PER AL 
MANTENIMENT, RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ DELS PARCS INFANTILS 
 
Amb  25 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de Lleida 
i PP i del regidor i regidora no adscrits Sr. Sergio González i Sra. Maria Burrel i 2 
abstencions de la regidora i regidor no adscrits Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. 
Córdoba, s’acorda aprovar els punts següents:  
 
1r. Instar l'Ajuntament de Lleida a què es realitzin inspeccions en tots els parcs infantils 
municipals durant el primer semestre de l'any 2022 i, que, posteriorment, s’elabori un 
informe amb la documentació gràfica oportuna sobre el seu estat actual, i que contingui: 
a) les accions a realitzar, b) la prioritat de les actuacions de millora en cadascun dels 
parcs infantils i c) el cost d'aquestes actuacions. Aquest informe es presentarà a la 
Comissió Informativa de gestió urbanística, habitatge i transició ecològica següent a la 
finalització de l’informe. 
 
2n. Que, a partir de la valoració del cost econòmic, es reservi de la partida destinada al 
manteniment del mobiliari urbà, en funció de la disponibilitat pressupostària, l'import 
indicat en aquest informe, corresponent a la planificació anual. 
 
3r. Que, a partir de la diagnosi de l’informe, l'Ajuntament de Lleida elabori un calendari i 
un pla d'actuacions específic per a reparar i renovar els elements i els parcs infantils que 
es determinin en l’informe, tenint en compte l’impacte de les incidències sobrevingudes. 
 
4t. Que s'elabori i es dugui a terme de manera periòdica i exhaustiva, un pla de 
manteniment que permeti mantenir el bon estat, la neteja i la dignitat dels espais infantils. 
 
5è. L’Ajuntament augmentarà el nombre de parcs infantils amb elements de joc adaptats 
per a nens amb mobilitat reduïda o discapacitat i es preveurà una partida en el 
pressupost de 2023 destinada a aquesta actuació. 
 
 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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