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 29 de març de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
57.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PER LLEIDA-CUP PER DECLARAR
LLEIDA ANTIFEIXISTA I EN FAVOR DE LA CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT
Amb 25 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, C’s, ERC-Avancem, Crida
per Lleida-CUP, Comú de Lleida i la regidora no adscrita i 2 abstencions del Grup
Municipal del PP, s’acorda aprovar la moció següent:
1r. Declarar Lleida formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i en favor de la
convivència en la diversitat.
2n. Condemnar totes les agressions feixistes a la nostra vila, així com totes les
mostres de frivolització d'aquestes.
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3r. Instar a la propera corporació a crear una comissió de treball perquè estudiï la
modificació de les ordenances municipals en els punts relatius a l'ocupació de la via
pública, cessió d'espais municipals i distribució de publicitat, per tal que no es pugui
distribuir propaganda o portar a terme cap activitat que inciti a l'odi, a la violència o a
qualsevol tipus de discriminació per raó de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la
religió, la condició social o l'orientació sexual. Aquesta comissió tècnica haurà de
dictaminar els canvis que es poden realitzar perquè les modificacions pertinents es
puguin fer efectives en el proper mandat.
4t. Que l'Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de propaganda
d'activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de qualsevol
altre tipus, evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons
publicitaris discriminatoris.
5è. Que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que
facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra
els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una democràcia real
i rebutjables per la societat.
6è. Que l'Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o
LGBTlfóbica a la ciutat, fa i una denúncia pública i personal de suport a les persones
agredides i faciliti els mitjans a l'abast el suport i reparació de danys físics i morals
causats a la persona agredida, valor la possibilitat de personar-se com a acusació
popular en aquests tipus d casos.
7è. Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions de Lleida.
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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(SIG) Jesús Gutiérrez Bustillo (Secretari General)
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