
 
 
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: 
 
12.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM I JXCAT LLEIDA, EN 
DEFENSA DE L’EQUILIBRI A L’HORTA PER LA INSTAL·LACIÓ DE ZONES 
FOTOVOLTAIQUES 
 
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. L’Ajuntament de Lleida es compromet a dur a terme totes les accions necessàries 
per tal de preservar l’Horta de Lleida així com rebutja la construcció de noves línies d’alta 
tensió i de molt alta tensió no soterrades que malmetin el territori i suposin un greuge 
paisatgístic i de la cultura, treball i activitat agropecuària de l’Horta de Lleida o bé que  
s’instal·lin seguint el traçat d’infraestructures ja existents. 
 
2n. L’Ajuntament de Lleida es compromet a seguir executant les modificacions 
urbanístiques necessàries que es troben en fase d’aprovació inicial per tal de vetllar pel 
compliment de l’acord primer d’aquesta moció. 
 
3r. L’Ajuntament de Lleida no s’oposa a les energies renovables ni a la transició 
energètica. El compromís de l’Ajuntament de Lleida passa per insistir en l’acció del 
Govern de la Generalitat de Catalunya per generar energia neta i no haver d’importar-la 
d’altres llocs de l’Estat, tal i com es va acordar l’any 2017. No volem l’impacte sobre el 
territori que poden suposar les implantacions de successives línies de molt alta tensió. 
 
4t. Instar al Govern de la Generalitat a elaborar un Pla director d’energies renovables, 
que defineixi el model energètic i ordeni la implantació de les instal·lacions, així com les 
línies de transport i evacuació de la energia al territori. 
 
5è. Instar al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de la Generalitat a treballar en el 
desplegament de projectes d’energies renovables de producció de proximitat, potenciant 
especialment l’autoconsum, i que tinguin en compte els interessos de tots els territoris i 
agents implicats i que protegeixin les zones naturals, agrícoles i els espais forestals. 
 
 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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