
 

 

 
 

A l’atenció del President/a 
de la Comunitat de Propietaris 
de l’edifici situat a: 
  
25001 - Lleida 

 
 
Benvolguda, 
Benvolgut, 
 
L’Ajuntament de Lleida ha realitzat en els darrers anys un intens treball per donar 
compliment a la Llei 52/2007, de 26 de Desembre, de Memòria Històrica del Govern 
Central i a la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic de la 
Generalitat, des de la seva aprovació l’any 2007. 
 
La Paeria vol emprendre la retirada de les antigues plaques dels Habitatges de 
Protecció Oficial situades en edificis privats de la ciutat, atenent a les esmentades 
Lleis, i fer-ho de manera ordenada i evitant qualsevol situació de conflicte. 
 
En aquest sentit, em poso en contacte amb vostè per informar-li que la placa que 
consta en el cens elaborat pel Memorial Democràtic que existeix en el seu edifici 
i on figura l’anagrama de l’antic Ministerio de la Vivienda serà retirada pròximament 
si vostè no manifesta el contrari.  
 
Com a propietari i/o representant dels propietaris de l’edifici, li preguem que ens 
comuniqui amb la major brevetat, i a través del formulari que inclou el revers 
d’aquesta carta, si té algun inconvenient en la seva retirada.  
 
Li agraïm la seva atenció i col·laboració.  
 
Molt atentament,  

 
Àngel Ros i Domingo 
Paer en cap 



 

 

 

 

En/na __________________________________________________________ 

en qualitat de 

      propietari  
      president de la comunitat de veïns  
      administrador de finques  
 

de l’edifici situat a      no autoritzo a l’Ajuntament de 
Lleida a la retirada de la placa que consta que existeix en l’edifici. 

I així ho faig constar en aquest escrit datat a Lleida el _____ de ___________ 
de 2017. 

 
Nom i cognoms del signant:  
Signatura:  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aquesta comunicació es pot retornar degudament emplenada i signada pels 
següents mitjans:  
 
Correu electrònic: participacio@paeria.cat 
Fax: 973 700 459 
 
 
Si desitgeu més informació, podeu trucar-nos al telèfon 973 700 636 (Regidoria de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Lleida) en horari de les 8 a les 15 hores. 


