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:
41.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM, JXCAT LLEIDA I COMÚ DE
LLEIDA, DE SUPORT A LA CAMPANYA DE LES PERSONES TEMPORERES
Amb 15 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida i Comú de Lleida,
3 vots en contra del Grup Municipal de C’s i 8 abstencions dels grups municipals del
PSC i PP, s’acorda aprovar la moció següent:
1r. Manifestar i fer arribar un agraïment institucional al personal de la Paeria que ha fet
possible en un temps rècord la posada en funcionament dels servei d’emergència
social a la campanya d’atenció a les persones temporeres: personal de la regidoria
pels drets socials, d’esports, d’urbanisme, guàrdia urbana, protecció civil...) i que han
col·laborat amb un alt nivell de professionalitat en aquest pla de xoc. Fer extensiu
aquest agraïment a la societat civil veïnal de Lleida, especialment a les AV de Cappont
i de Balàfia, a l’associació Dona Balàfia, als comerciants de Balàfia, als representants
de l’horta de Lleida, a la Federació de Veïns, per la seva resposta i actuació. La seva
col·laboració i complicitat han estat exemplars, Lleida és capital de drets i el respecte
als drets humans són la base ètica i moral al voltant de la qual es pretén construir
l'ordre geopolític de la societat moderna que volem per a Lleida.
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2n. Iniciar els treballs de disseny i de planificació de la campanya de temporers 2020
amb els departaments implicats de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida, i
municipis del Segrià, així com amb totes les entitats implicades (CCOO, UGT,
Plataforma per la fruita amb justícia social, Jericó, Creu Roja, Caritas, Unió de
Pagesos, ASAJA, Associació Antisida de Lleida, Arrels,...).
3r. Traslladar aquesta moció a totes les persones í entitats mencionades i a les
diferents administracions públiques, per al seu coneixement i als efectes de donar el
tret d’inici al disseny i la planificació de la campanya 2020.
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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