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 28 de febrer de 2020, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER SUMAR-SE A LA XARXA DE
CIUTATS LLIURES DEL TRÀFIC DE DONES, NENES I NENS DESTINATS A LA
PROSTITUCIÓ
Amb 11 vots a favor dels grups municipals del PSC, Comú de Lleida i PP i 15 vots en
contra dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida i C’s s’acorda rebutjar el punt
següent:
“1r. L'Ajuntament de Lleida s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones,
nenes i nens destinats a la prostitució.”
Amb 23 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de
Lleida i PP i 3 vots en contra del grup municipal de C’s, s’acorda aprovar els punts
següents:
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“2n. Instar a I'Ajuntament de Lleida a que dissenyi una campanya periòdica per
sensibilitzar i conscienciar a la població que el tràfic de dones, nenes i nens destinats a
la prostitució és un delicte que vulnera els drets humans, i que és igual a violència de
gènere.
3r. L'Ajuntament de Lleida exigirà al Govern Central i a la Generalitat de Catalunya que
s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes que
estan actuant impunement als espais privats o públics principalment aquells que es
produeixen als barris de la nostra ciutat, sobretot en aquells més vulnerables.
Així mateix I'Ajuntament reforçarà l’Ordenança municipal de civisme i convivència per
detectar, protegir i assistir a les víctimes del tràfic, enfortir la prevenció, perseguir els
traficants i aquells que exploten les víctimes, centrant l'acció en l’erradicació de la
demanda, evitar la violència contra les dones que s'exerceix des de diferents àmbits
per part de proxenetes i màfies.
4t. L'Ajuntament de Lleida, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà
la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció,
sinó que, en col·laboració amb l'Administració Central i Autonòmica, i els serveis
socials integrals dels que disposa el Ajuntament de Lleida, orientaran i acompanyaran
a les dones per tal d'aconseguir els fons necessaris per a que qualsevol prostituta que
desitgi deixar aquesta ocupació pugui fer-ho.”
Amb 9 vots a favor dels grups municipals del PSC i PP, 5 vots en contra dels grups
municipals de C’s i Comú de Lleida i 12 abstencions dels grups municipals d’ERC-AM i
JxCat Lleida, s’acorda aprovar el punt següent:
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“5è. Aprofundir el punt núm. 9 del decàleg per a la Construcció de ciutats feministes,
que es va aprovar per unanimitat al Ple del 20/12/2019 i que fa referencia als mitjans
de comunicació, de manera que:
L'Ajuntament de Lleida instarà al Govern Central i Autonòmic per a que estableixi un
segell de qualitat per a tots aquells mitjans que a traves del seu codi deontològic, es
comprometin amb la lluita contra la violència de gènere, l'erradicació de la prostitució i
I'explotació sexual de les dones.
Amb 23 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de
Lleida i PP i 3 abstencions del grup municipal de C’s, s’acorda aprovar el punt següent:
“6è. Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat
de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat.”
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