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 26 de juliol de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
40.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER INSTAR AL GOVERN DE LA
GENERALITAT A PRENDRE LES MESURES NECESSÀRIES PER GARANTIR LA
PREVENCIÓ, L’EXTINCIÓ D’INCENDIS I LA SEGURETAT CIUTADANA A LLEIDA
Per unanimitat s’acorda aprovar la següent moció:
1r. Donar suport a les reivindicacions del Cos de Bombers de la Generalitat per
garantir unes condicions laborals dignes.
2n. Donar suport a les reivindicacions de l'Associació de Bombers Voluntaris de
Catalunya (Asbovoca).
3r. Instar el Govern la Generalitat de Catalunya a treballar de forma interdisciplinària la
gestió, la prevenció i l'extinció d'incendis, especialment amb el Departament
d'Agricultura.
4t. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a donar compliment al Pla
Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del
Departament d'lnterior per al període 2017-2022, així com al nou pla 2025, a partir de
les partides pressupostàries previstes.
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5è. Instar al Parlament de Catalunya a l’elaboració d’un Acord de País que permeti
tenir un servei d’Emergències d’acord als estàndards de qualitat i seguretat adients a
cada moment.
6è. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a atendre adequadament les
necessitats territorials de la demarcació de Lleida, una de les més afectades per la
manca d’efectius.
7è. Traslladar els següents acords al Departament d'lnterior, al Departament
d'Agricultura, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als parcs de Bombers de
la demarcació territorial de Lleida, a les seccions sindicats de Bombers de la
Generalitat d'UGT, CCOO, CSIF, CSC i CATAC i a les entitats municipals de
Catalunya.
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)

Signat per:

En data:

(SIG) Jesús Gutiérrez Bustillo (Secretari General)
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