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MOCIÓ PER AL PLE DE LA PAERIA DEL 25/1/19  

PER LA INCLUSIÓ DE LES EMD, LES 27 URBANITZACIONS AMB DÈFICIT I LES 

PROP DE 3.000 TORRES DE LLEIDA AL DOCUMENT PROPOSTA PER AL 

DESPLEGAMENT A LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA DE LA XARXA DE FIBRA 

ÒPTICA 

La Diputació de Lleida i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de 

la Generalitat de Catalunya, han elaborat una proposta per al desplegament a la 

demarcació de Lleida de la xarxa de fibra òptica en 5 fases o anualitats. 

La Generalitat de Catalunya compta amb una xarxa de fibra òptica de més de 3.200 km 

que arriba a 29 de les 42 comarques. Aquesta xarxa presta serveis a més de 700 seus de 

la Generalitat i 70 operadors la utilitzen per prestar els seus serveis a 128 municipis. 

A la demarcació de Lleida, de les 12 capitals de comarca, actualment n’hi ha 7 de 

connectades amb la fibra òptica, resten pendents 5 (El Pont de Suert, Les Borges 

Blanques, Sort, Solsona i Vielha). 

Aquest document proposta planteja el seu desplegament de la fibra òptica en 5 fases o 

anualitats, de tal manera que, un cop acabades, es donarà cobertura al 100 % dels 

municipis i polígons industrials de la demarcació de Lleida, és a dir, 231 municipis i 178 

polígons industrials. 

El TM de Lleida està configurat per una massa poblacional i urbanística composta per les 

EMD de Sucs-Suquets i Raimat, així com, per 27 urbanitzacions amb dèficit, 54 partides 

amb unes 3.000 torres habitades, amb una massa poblacional d’uns 6.000 veïns i veïnes 

aproximadament. Aquest volum de persones seria quantitativament equiparable a tota 

la població de la comarca del Pallars Sobirà, cosa que posa de manifest el greuge 

comparatiu en el fet que no estigui contemplada la seva inclusió en la proposta abans 

esmentada, tant a nivell d’igualtat de drets com d’oportunitat per volum de veïnat. 

P.S. Cal que els serveis tècnics municipals revisin i actualitzin, si cal, les dades referents a 

nivell urbanístic i poblacional del TM de Lleida. 
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Per tots aquests motius, el grup d’ERC-Avancem a l’ajuntament de Lleida proposa 

l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Que el Govern de la Paeria endegui negociacions de forma immediata per tal 

d’aconseguir la inclusió en la proposta per al desplegament a la demarcació de Lleida de 

la xarxa de fibra òptica a tot el TM de Lleida. 

Segon. Que el desplegament de la xarxa de la fibra òptica a tot el TM de Lleida es detalla 

en: Les dues EMD anomenades Sucs-Suquets i Raimat, les 27 urbanitzacions amb dèficit 

i les 3.000 torres repartides en les 54 partides del TM de Lleida, per tal de donar el servei 

de fibra òptica a les 6.000 persones aprox. que hi viuen i/o treballen. 

Tercer. Que la inclusió sigui en una de les 5 fases o anualitats de les que es detalla en la 

proposta abans esmentada i, de forma preferent, en les 2 primeres fases. 

Quart. Que la Paeria posi a disposició serveis tècnics i tota la informació detallada a nivell 

urbanístic del seu TM per tal facilitar la inclusió a tot el TM de Lleida en la proposta per 

al desplegament a la demarcació de Lleida de la xarxa de fibra òptica. 

Cinquè. Notificar aquest acord a La Diputació de Lleida i al Departament de Polítiques 

Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya per tal que realitzin les 

accions oportunes de caràcter inclusiu referent a la voluntat de la moció aprovada. 

 

Lleida, 21 de gener de 2019 
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