
Sergi Talamonte Sánchez, com a Portaveu del  Grup Municipal Comú  de Lleida, d'acord 
amb el Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple presenta per debat 
i aprovació al Ple extraordinari del Centre Històric la següent: 

MOCIÓ

MESURES PER LA RECUPERACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA

La Paeria de Lleida acumula un deute amb el Centre Històric de la ciutat. Per acció o per 
inacció, per manca de voluntat, per resignació o per incapacitat, el govern i els partits de la 
Paeria fa temps que parlem del Centre Històric i fa temps que no posem solució a les 
problemàtiques socials, econòmiques i urbanístiques que pateix. Els veïnat del Centre 
Històric fa temps que reclama actuacions i que trasllada a l’ajuntament propostes i peticions 
que no es veuen acomplides, i que en gran mesura són les que traslladem a aquesta 
proposta. Són ells i elles els primers i més directament afectats pel que passa al Centre 
Històric i els que més ho coneixen. Però és tot Lleida que hi perd amb la situació actual del 
Centre Històric, que no és nova, però que segueix agreujant-se amb la crisi econòmica, la 
desigualtat creixent que hi ha a la ciutat, i la resignació i limitacions que caracteritzen la 
política municipal.

La gravetat i la urgència de la situació ens reclama acords i compromisos que han de 
combinar actuacions a curt termini amb un itinerari a mitjà i llarg termini per anar revertint la 
situació. Actuacions que tenen a veure amb diferents àrees de govern, des de serveis 
socials i habitatge, a educació, urbanisme, serveis de neteja, arbrat, seguretat o cultura i 
joventut. I per a l’eficàcia de les quals cal un enfocament i coordinació transversal, que 
permeti treure el màxim profit de les actuacions en cada àmbit.

Per això, agrupem les propostes per objectius i per terminis d’execució. Unes propostes que
són deutores del treball del propi veïnat del barri i les aportacions que ens han anat 
traslladant en consells de zona, en reunions i trobades, i a través de mitjans de 
comunicació.

Propostes: 

Instar al govern municipal a realitzar les següents mesures.

Millora de la convivència

Propostes a curt termini i/o de fàcil execució:

1. D’acord a les demandes sorgides en el Consell Territorial de la Zona 01, realitzar 
una campanya de Civisme i Convivència veïnal a través de díptics en diferents 



idiomes i de missatges clars adreçats a tots els veïns i veïnes del Centre Històric 
Zona 1 on s’expliquin les normes bàsiques de convivència, civisme i salubritat en 
l'espai públic. 

2. Incrementar la presència i actuació policial al Centre Històric, facilitant l’entesa, 
col·laboració i coordinació ciutadana.

3. Fer complir les ordenances per part dels locals d'oci nocturn i evitar molèsties al 
veïnat amb soroll fora de l’horari establert. Tenir cura de la gent que viu al barri, fer 
campanyes específiques de sensibilització al Centre Històric per tal de promoure un 
ús responsable de l’espai públic i fer compatible l’oci i l'hostaleria amb el silenci i el 
respecte al descans veïnal.

Propostes a mitjà o llarg termini:

4. Crear un servei específic de policia de barri al Centre Històric que estigui a peu de 
carrer per tal d’atendre els conflictes quotidians que es donen al barri, amb un treball
coordinat amb Serveis Socials.

Descongestió i millora de l’atenció a persones en situacions de vulnerabilitat

Propostes a curt termini i/o de fàcil execució:

5. Trasllat dels serveis centrals d’inclusió social que ara es presten al Centre Cívic de 
l’Ereta, reservant-lo només per a l’atenció a les pròpies necessitats del barri. 

6. Formalitzar un conveni amb la Generalitat per obrir 24h la sala de reducció de danys 
per a les persones consumidores de drogues, al carrer Boters, amb el personal 
necessari corresponent per atendre als usuaris. Aquests espais són indispensables, 
per fer un primer contacte i intent de recuperació de les persones que pateixen 
drogodependències i per evitar que es consumeixi a l’espai públic, en condicions 
insalubres, que es tingui control sanitari de les xeringues i altres estris i que 
aquestes es retirin als contenidors específics, fer conscienciació als usuaris, entre 
altres.

7. Intensificar el treball sociocomunitari de Serveis Socials amb les famílies 
problemàtiques del barri, especialment les que estan residint en habitatges de 
titularitat pública i evitar concentracions de nuclis familiar d’especial complexitat al 
Centre Històric. Aplicar el Protocol de Gestió de l’Habitatge Públic, inclosos els 
mecanismes de desnonament en els casos extrems.

8. Senyalitzar, amb indicadors visibles des del carrer, i fer accessibles tots els lavabos 
dels espais de titularitat pública o concessionats amb l’ajuntament, per ús del públic 
en general, per tal de cobrir les necessitats bàsiques i evitar que hi hagi persones 
que orinin o defequin al carrer o es netegin les parts púdiques a les fonts públiques.

9. Desenvolupar un projecte de regularització d’un mercat de segona mà, vinculat a 
processos d’inclusió i foment de l’ocupació, amb els col·lectius que actualment 



exerceixen la venda ambulant no regularitzada i obert a altres persones 
interessades.

10. Reactivar les taules del consell d’acció social per coordinar el treball de serveis 
socials amb les entitats del tercer sector. 

Propostes a mitjà o llarg termini:

11. Diversificar els centres d’acollida col·lectiva i atenció a la inclusió social i el 
sensellarisme en diferents punts de la ciutat, per poder reduir el nombre de places i 
la pressió sobre l’actual l’equipament gestionat per la fundació Jericó.

12. Diversificar els centres de reducció de danys per evitar la concentració d’aquest 
servei comunitari al Centre Històric.

13. Desenvolupar plans d’ocupació laboral i una bossa d’habitatge específica destinats a
les persones que exerceixen la prostitució, per tal d’afavorir l’abandonament 
d’aquesta activitat.

14. Augmentar el nombre d’educadors/es socials intensificant el treball a peu de carrer, 
sobretot en horari de tarda i nocturn, per acompanyar a les persones en situació 
d’inclusió de manera coordinada amb els serveis socials i la policia.

15. Modificar el Plec de condicions del contracte d’Alberg Municipal que actualment 
gestiona la fundació Jericó per tal incloure una clàusula que prevegi la no ubicació 
de l’immoble que acull aquest servei al Centre Històric.

16. Instar al Govern de l’Estat a realitzar un procés de regularització extraordinària de 
persones amb situació administrativa irregular, per facilitar la sortida de la 
marginació i els processos d’inclusió i progrés d’aquestes persones. 

Millora de l’espai públic i impuls de l’activitat al Centre Històric

Propostes a curt termini i/o de fàcil execució:

17. Retirar, per part dels serveis de neteja municipals, de forma immediata i subsidiària i 
prendre mesures per tal d’evitar l’acumulació de qualsevol tipus de deixalles o 
bosses de brossa als solars buits, als pisos abandonats, o qualsevol altre espai, fets 
que signifiquen un perill per a la seguretat del veïnatge.

18. Impulsar el patrimoni arquitectònic i cultural existent al Centre Històric, per tal sigui 
dinamitzat i conegut per a la ciutat, i arreglar la senyalística actualment existent i 
malmesa.

19. Revisar el Pla d’arbrat per incorporar plantes i arbres a espais com la Panera, la 
plaça del Dipòsit i altres carrers del nucli intern del barri. 

20. Eliminar el nom de “Casc Antic” de les lames i fer una senyalització explícita de 
Centre Històric, així com dels monuments i espais emblemàtics.



21. Posar en marxa els estudis de vianalització i pacificació de tot el Centre Històric
recollint les propostes veïnals presentades i endegar mesures de microurbanisme
per iniciar el procés.

22. Incloure els edificis d'habitatges de titularitat pública del Centre Històric de forma
específica en el marc de les ajudes per a la rehabilitació d'edificis de titularitat
pública establertes pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)
aprovat per Acord del Consell de ministres de 27 d'abril de 2021 i detallats en el
Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP).

Propostes a mitjà o llarg termini:

23. Traslladar l’oficina de l’OMAC al Centre Històric per tal de crear un pol d’activitat
administrativa que dinamitzi el barri.

24. Instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis públics amb un model de comunitat
energètica, per subministrar energia al propi barri i contribuir a la creació de
comunitat i relacions entre el veïnat.

25. Vianalitzar el Centre Històric.

26. Instar a la Generalitat a aprovar la Llei de Barris Verds, i a incloure-hi de forma
preferent el Centre Històric de Lleida.

Lleida a 21 de setembre de 2022


