
Els Grups Municipals de Convergència i Unió i d’ERC – AVANCEM d’acord 

amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes de 
Funcionament del Ple, presenten al Ple d’aquesta Corporació del mes de 

juliol de 2015 la següent 
 
 

MOCIÓ 

DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT CIUTADANA AL BARRI DEL 

CAMP D’ESPORTS 

 

 
 

Segons la teoria de Bronislaw Mlionowski, la seguretat és una de les set 
necessitats a satisfer per l’ésser humà, apart d’esdevenir aquell estat de 
benestar i/o confiança que percep el ciutadà, i com a governants de la 

ciutat hem de fer que esdevingui palpable en l’ambient, en els ciutadans de 
la nostra ciutat i dels nostres barris, mitjançant els agents de la Guàrdia 

Urbana. 
 
El Civisme és la capacitat de saber viure en societat respectant i tenint en 

compte la resta dels veïns. 

 
Una estructura política fomenta la proximitat amb la ciutadania i implica 
aquesta en la seva presa de decisions. 

 
Un govern i unes organitzacions polítiques participatives afavoreixen el dret 
dels ciutadans i de les seves entitats com són les AAVV a expressar les 

deficiències que denoten en el seu barri/ciutat i les seves propostes per a 
solucionar-les. 

 
Tenim la necessitat i obligació d’escoltar i, posteriorment, d’avaluar i 
contrastar les mesures existents i les propostes de la societat civil. 

 
Això ens ho hem de prendre com un repte per un major enriquiment 

d’aportacions per millorar els instruments de govern, de participació 
ciutadana municipal, de gestió dels recursos públics i millora dels serveis 

locals.  
 
És per això que hem escoltat les persones de cada barri i entre ells el Camp 

d’esport. Barri, on varis veïns ens han posat de manifest la inseguretat i les 
molèsties que sofreixen a la zona compresa entre els carrers Segrià, Alcalde 

Pujol i el Passeig de l’Onze de Setembre, a altes hores de la matinada i 
majoritàriament en cap de setmana. 
 

Segons les queixes veïnals rebudes es fan derrapades, consumició d’alcohol 
al carrer, entre d’altres actes que no respecten la convivència i el civisme de 

la ciutat provocant molèsties per a poder dormir i alhora també generen 
problemes de seguretat als veïns. 

 

 
 



Per tot l’exposat, Els Grups Municipals de Convergència i Unió i d’ERC – 

AVANCEM proposem al Ple l’adopció dels següents  
 

 
ACORDS 

 

 
1.- L’Ajuntament de Lleida augmentarà la vigilància de la Guàrdia Urbana 

en la zona del carrer Segrià, Alcalde Pujol, Cristòfol de Boleda i la 
canalització adjacent al passeig Onze de Setembre i, especialment, durant 
les nits del cap de setmana instant a la ciutadania al compliment de 

l’ordenança de civisme i convivència de la ciutat de Lleida imposant, si 
s’escau, les sancions oportunes. 

 
2.- Aquest augment de vigilància es mantindrà mentre s'observi la 
persistència en aquesta zona, on en zones properes, de les pràctiques 

incíviques motiu de la queixa veïnal. 
 

3.- Donar trasllat dels presents acords a l’Associació de Veïns del Camp 
d’Esports. 

 
 
 

 
 

Paco Cerdà i Esteve    
Portaveu del G.M. de CiU   
 

 
Carles Vega i Castellví 

President del GM d’ERC-Avancem 
 
 

 
 

 
 
 

 
Lleida, 24 de juliol de 2015 
 


