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 25 de gener de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE EL SUPORTA A LES
ENTITATS DEL TERCER SECTOR DE LLEIDA
Per unanimitat s’acorda aprovar el punt següent:
“1r. Manifestar el suport de l'Ajuntament de Lleida a les entitats del tercer sector de
Lleida i de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels
drets socials.”
Amb 17 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s, Crida per Lleida-CUP, PP i la
regidora no adscrita, 5 vots en contra dels grups municipals d’ERC-Avancem i Comú
de Lleida i 5 abstencions del Grup Municipal de CiU, s’acorda aprovar els punts
següents:
“2n. Sol·licitar al govern de la Generalitat que es garanteixi la suficiència econòmica
dels contractes programa d'acord amb els criteris de població, vulnerabilitat i serveis
especialitzats. Dotant-la de la dotació econòmica suficient per a complir
immediatament les ràtios de professionals d'acord amb la llei de serveis socials.
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3r. Exigir al Govern de la Generalitat la necessitat de tirar endavant un pla urgent de
recuperació que contempli una actualització i increment de preus, una situació
inevitable per evitar ''el col·lapse del sector'', per no comprometre l'atenció a les
persones i poder millorar les condicions laborals. L'actualització i increment de les
tarifes per recuperar el poder adquisitiu perdut des del 2009.
4t. Instar al Govern de la Generalitat a augmentar la inversió pública en temes
migratoris, i millorar la coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat
per donar una resposta integral. Cal destinar recursos econòmics en àmbits essencials
com l’educació, l’habitatge, la formació i el treball. Garantint els drets dels infants
migrats i refugiats, com marca la Convenció de l’ONU sobre els Drets de l’Infant.
Posant per sobre de tot l’interès superior de l’infant, sense perjudici de garantir-li el
plus de protecció que la seva situació requereixi.

5è. Instar al Govern el desplegament total de la Renda Garantida de Ciutadania per
arribar al màxim de persones susceptibles de ser-ne beneficiàries. Aquesta mesura
social és l’aportació econòmica per a famílies i persones que no disposen dels
ingressos per arribar al nivell mínim de què es considera una vida digna. Després d’un
any de l’entrada en vigor, el 73% de les sol·licituds han sigut denegades per la
Generalitat.”
Amb 11 vots a favor dels grups municipals del PSC, Crida per Lleida-CUP i la regidora
no adscrita, 5 vots en contra dels grups municipals ERC-Avancem i Comú de Lleida i
11 abstencions dels grups municipals de CiU, C’s i PP, s’acorda aprovar el punt
següent:
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“6è. Instar a la Generalitat i al Govern del Estat a seguir lluitant per la recuperació de
les lleis socials per garantir els drets de les persones. És el cas de les lleis que
garanteixen el dret a l'habitatge i que fan front a l'emergència habitacional, prohibint
l'execució de desnonament sense oferir abans un lloguer social i obrint la possibilitat
de sancionar els grans tenidors d'habitatge, i la llei de pobresa energètica. Recursos
d’inconstitucionalitat interposats per l’anterior govern estatal a les lleis del parlament
24/2015 i 4/2016.”
Amb 24 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, C’s, Crida per Lleida-CUP,
PP, Comú de Lleida i la regidora no adscrita i 3 vots en contra del Grup Municipal
d’ERC-Avancem, s’acorda aprovar el punt següent:
“7è. Traslladar els presents acords a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies,
als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de
Catalunya i a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.”

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