JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de
Lleida, segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 27 d’octubre de 2017, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà
entre altres l’acord següent:
6.- MOCIÓ PROMOGUDA PER L’ENTITAT DMD, DE SUPORT AL DRET A MORIR
DIGNAMENT
Vista la moció promoguda per l’entitat DMD, de suport al dret a morir dignament, amb
21 vots a favor dels grups municipals de PSC, CiU, ERC-Avancem, Crida per LleidaCUP i Comú de Lleida i 6 abstencions dels grups municipals C’s i PP, s’acorda aprovar
la proposta següent:
Ates que l'Ajuntament de Lleida reconeix el dret social de tots els lleidatans de morir
dignament ho concreta amb els següents punts:
1r. La formació de les treballadores i dels treballadors municipals sobre els drets de la
ciutadania al final de la vida i el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades
(DVA). Des de l’associació DMD estem disposats a oferir formació a aquests
col·lectius.
2n. Divulgar aquest acord, així com el DVA, i impulsar xerrades informatives i activitats
a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l'Ajuntament, campanyes
en els mitjans de comunicació municipals i edició de pamflets o tríptics, que estaran
disponibles als punts d’informació municipals.
3r. Instar al Parlament i la Generalitat de Catalunya a simplificar el tràmit del DVA per
tal d'oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d'un funcionari
públic municipal.
4t. Donar suport administratiu per facilitar el tràmit de DVA (Document de Voluntats
Anticipades), mitjançant la disponibilitat a les Oficines d'Atenció Ciutadana de
l'Ajuntament de informació necessària pera tramitar i inscriure el DVA.
5è. Recolzar la proposta del Parlament de Catalunya demanant la regulació sobre la
despenalització de l’eutanàsia, al Congreso los Diputades, fent-los arribar aquesta
moció aprovada.

I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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