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 novembre de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà
entre altres l’acord següent:
25.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE JXCAT LLEIDA, ERC-AM I COMÚ DE
LLEIDA, DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE L’1-O I DE CONDEMNA DE LA
VIOLÈNCIA DURANT LES PROTESTES CIUTADANES DE REBUIG A LA
SENTÈNCIA
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 9 abstencions dels grups municipals del
PSC i PP, s’acorda aprovar el punt següent:
“1r. L'Ajuntament de Lleida afirma el caràcter estrictament cívic i no violent del
moviment independentista, tal com ha demostrat en les múltiples mobilitzacions dutes
a terme durant la darrera dècada. La violència no ens representa en cap cas, i
condemnem qualsevol tipus de violència així com condemnem l'ús de la violència com
a forma de resolució de conflictes.”
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Amb 15 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida i Comú de Lleida,
12 vots en contra dels grups municipals del PSC, C’s i PP, s’acorda aprovar els punts
següents:
“2n. L'Ajuntament de Lleida encomana a la Comissió de l'1-0, en l’àmbit de les seves
competències, l'estudi de les actuacions policials efectuades durant les protestes i
manifestacions contra la sentència a les preses i presos polítics a la ciutat de Lleida.
Així mateix, la Comissió de l'1-0 es posa a la disposició dels ciutadans i ciutadanes de
la ciutat de Lleida que han patit l'evident brutalitat policial i en farà els informes i
gestions pertinents.
3r. L'Ajuntament de Lleida adverteix que la sentència estableix un precedent
inacceptable a partir del qual totes les formes de protesta, com per exemple l’aturada
d'un desnonament, l'ocupació d'un CAP o el tall d'un carrer per una manifestació,
podrien convertir-se en delicte de sedició.
4t. L'Ajuntament de Lleida denuncia que l'Estat està imposant la criminalització
generalitzada de la dissidència política, perseguint amb penes de presó l'exercici del
dret a la llibertat d'expressió, d'opinió i de manifestació, tal com es demostra amb
múltiples casos de cantants, titellaires, sindicalistes o activistes pel dret a l'habitatge de
diferents llocs de l'Estat.
[...]
8è. Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l'Oficina de I'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH)
a I'Associació Catalana de Municipis i a I'Associació de Municipis per la
Independència.”
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Amb 22 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida i Comú de
Lleida i 5 vots en contra dels grups municipals de C’s i PP, s’acorda aprovar els punts
següents:
“5è. L'Ajuntament de Lleida reitera que el conflicte entre Catalunya i l'Estat és de
naturalesa política i que, per tant, no es resoldrà mitjançant els tribunals. Ni la
ciutadania d'aquest país ni les majories democràtiques renunciaran a les seves
conviccions per més repressió que hi hagi.
6è. L'Ajuntament de Lleida reivindica el dret de tots els càrrecs escollits
democràticament a poder debatre sobre tots els assumptes que interessen a la
ciutadania, inclosos el dret a l'autodeterminació, la monarquia o la sobirania.
7è. L'Ajuntament de Lleida insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a promoure
les iniciatives polítiques, socials i institucionals que siguin necessàries en l'àmbit
nacional, estatal i internacional, per aconseguir una solució democràtica al conflicte
polític entre Catalunya i l'Estat.”
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
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