
 
 
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 30 de juny de 2022, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
25.- MOCIÓ DE LA PROTECTORA D’ANIMALS LÍDIA ARGILÉS, AMB EL SUPORT 
DE L’ASSOCIACIÓ ASPERGER-TEA LLEIDA I LA CLÍNICA VETERINÀRIA 
GOSPUNTGAT, LOS GATOS DE DIEGO, L’ASSOCIACIÓ PLANÇÓ, ENTRE 
D’ALTRES, PER UNA PIROTÈCNIA RESPECTUOSA I SEGURA 
  
 
Primer.- Aprovar la moció de la protectora d’animals Lídia Argilés, amb el suport de 
l’Associació Asperger-Tea Lleida i la clínica veterinària Gospuntgat, Los gatos de Diego, 
l’Associació Plançó, entre d’altres, per una pirotècnica respectuosa i segura.  
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Lleida doni suport a les festes populars i a la cultura del 
nostre país, en que la pirotècnia s’utilitza per part de professionals o d’entitats socials 
especialitzades en unes dates, horaris i ubicacions concretes, aptes i respectuoses i 
sense soroll.  
 
Tercer.- Instar a l’Ajuntament de Lleida a regular, amb una ordenança específica o un 
annex a les ordenances de convivència existents, la utilització de la pirotècnia al 
municipi, especialment d’aquella que suposa un alt impacte sonor, delimitant els dies, 
els horaris i les ubicacions concretes en que es podrà fer ús d’artefactes pirotècnics 
sense soroll per part de la ciutadania en general i implementant mesures de protecció i 
seguretat en el seu ús.  
 
Quart.- Instar a l’Ajuntament de Lleida a dur a terme campanyes informatives sobre els 
problemes i perjudicis que causa l’ús indiscriminat de pirotècnia d’alt impacte sonor en 
persones, animals i medi natural.  
 
Cinquè.- Instar a l’Ajuntament de Lleida a utilitzar en les festes municipals, de forma 
prioritària, artefactes pirotècnics lluminosos i silenciosos.  
 
Sisè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés de Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a data de 
la signatura electrònica. 
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