
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, Vicesecretari de l’Ajuntament de Lleida, en funcions de 
Secretari General, segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
 
CERTIFICO: Que amb data 29 de juliol de 2022, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
25.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC, PER FOMENTAR I MILLORAR 
L’HABITATGE PÚBLIC SOCIAL 
 
 
Amb 22 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de Lleida 
i PP i 3 abstencions del grup municipal C’s i de la regidora i regidor no adscrits Sra. 
Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba, s’acorda aprovar els punts següents:  
 
1r. Instar a l’Ajuntament de Lleida a actualitzar en col·laboració amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya el registre del parc d’habitatge a la ciutat de Lleida que sigui 
propietat de la Generalitat de Catalunya, per conèixer el seu estat i disponibilitat per 
incrementar, si s’escau, l’oferta d’habitatge pels diferents programes socials existents. 
  
2n. Instar al govern municipal de la Paeria a intensificar les tasques, actuacions i estudis 
per la possibilitat d’obertura dels solars privats i públics del municipi amb les 
responsabilitats escaients i sempre amb l’assessorament dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament de Lleida. 
 
5è. Instar al govern Municipal de la Paeria a seguir promovent la col·laboració público-
privada per tal d’incrementar el parc d’habitatge de protecció oficial energèticament 
eficient mitjançant la cessió de sol per la construcció de nous habitatges o la reconversió 
d’edificis no destinats actualment a ús residencial.  
 
6è. Promoure la comunicació entre les diferents entitats de la ciutat interessades en les 
polítiques del dret a l’habitatge i l’Ajuntament de Lleida per tal d’assolir la major eficàcia 
possible en la detecció de les problemàtiques i la seva resolució. 
  
7è. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern Municipal de la Paeria a 
seguir participant ens els diversos programes del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència de la Unió Europea per tal de millorar l’eficiència energètica d’habitatges, 
ajudar a les actuacions de rehabilitació d’edificis i potenciar la construcció d’habitatges 
de lloguer social, entre d’altres.  
 
8è. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat perquè inclogui 
en els pressupostos 2023 recursos per desenvolupar la construcció de nou habitatge 
públic i a la rehabilitació del parc existent, per atendre les necessitats dels col·lectius 
amb problemes d’accés al mercat lliure d’habitatge. En aquest sentit, la Paeria de Lleida 
facilitarà el sol disponible pel seu desenvolupament. 
  
9è. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i 
al Govern de l’Estat, així com a les entitats de la ciutat implicades en les polítiques del 
dret a l’habitatge. 



 
 
Amb 20 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC, JxCat Lleida i Comú de Lleida 
i 5 abstencions dels grups municipal PP i C’s i de la regidora i regidor no adscrits Sra. 
Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba, s’acorda aprovar els punts següents:  
 
3r. Instar al govern municipal a continuar amb la campanya per promoure que els 
propietaris de pisos buits en facin cessió a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. 
  
4t. Instar al Govern Municipal de la Paeria a continuar amb la política de cessió d’ús de 
sol públic per a la realització de projectes cooperatius d’habitatge de protecció oficial, 
amb especial èmfasi en aquells que contemplin l’habitatge per a joves. En aquest sentit, 
fer una recerca activa de projectes que puguin encaixar específicament en l’oferta de 
sol al Centre Històric. 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a data de 
la signatura electrònica. 


		2022-08-01T12:10:42+0200
	Annexa
	Document electrònic


		2022-08-01T12:10:42+0200
	Annexa
	Document electrònic


		2022-08-01T16:33:43+0200
	Annexa
	Signatura document


		2022-08-01T16:45:39+0200
	Annexa
	Signatura document




