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:
58.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL COMÚ DE LLEIDA EN DEFENSA DELS
DRETS DIGITALS
Amb 13 vots a favor dels grups municipals del PSC, Crida per Lleida-CUP, Comú de
Lleida i la regidora no adscrita i 14 abstencions dels grups municipals de CiU, C’s,
ERC-Avancem i PP, s’acorda aprovar el punt següent:
“1r. L’Ajuntament de Lleida, per tal de defensar els dret fonamental a la privadesa i a
la protecció efectiva de les dades de caràcter personal RECLAMA la derogació
immediata de la disposició final tercera de la LOPDyDD i per tant de l'article 58bis
LOREG, en considerar-lo contrari al RGPD i a la protecció dels drets fonamentals.”
Amb 13 vots a favor dels grups municipals del PSC, Crida per Lleida-CUP, Comú de
Lleida i la regidora no adscrita, 2 vots en contra del Grup Municipal del PP i 12
abstencions dels grups municipals de CiU, C’s i ERC-Avancem, s’acorda aprovar el
punt següent:
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“2n. L’Ajuntament de Lleida considera necessari qualificar els drets digitals dels articles
79, 80, 81 i 82 de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de drets fonamentals i
instem a la modificació disposició final primera.”
Amb 23 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, ERC-Avancem, Crida per
Lleida-CUP, Comú de Lleida, PP i la regidora no adscrita i 4 abstencions del grup
municipal de C’s, s’acorda aprovar el punt següent:
“3r. L’Ajuntament de Lleida s’adhereix a la Carta de Barcelona de drets digitals
impulsada
per
la
ICAB
(https://www.icab.cat/files/242-500412DOCUMENTO/CartaDretsDigitalsCAT-v1.pdf)
Amb 18 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, Crida per Lleida-CUP, Comú
de Lleida i la regidora no adscrita i 9 abstencions del grup municipal de C’s, ERCAvancem i PP, s’acorda aprovar el punt següent:
“4t. L’Ajuntament de Lleida, com a institució democràtica que rebutja la censura prèvia,
es manifesta en desacord a l’actual redacció dels articles 15, 16 i 17 de la Directiva
sobre Drets d'Autor en el Mercat Únic Digital 2016/0280 (COD), i per tant, insta als
legisladors a garantir que l'equilibri entre els drets d’autor i els drets digitals dels
usuaris a la xarxa d'Internet no limitin la llibertat d'expressió i evitin una posició
dominant de les societats de gestió del drets d'autor en el mercat europeu.”
En conseqüència, s’aprova:
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5è. Donar compte dels acords presos a Parlament Europeu, al Govern de l’Estat
Espanyol, al Congres dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a l’ICAB, a la
Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía Digital (ENATIC), la Asociación
Española Pro Derechos Humanos, a Secuoya Group, a la Plataforma en Defensa de la
Libertad de Información (PDLI) , al Defensor del Poble i a Pirates de Catalunya.
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