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 31 de gener de 2020, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
24.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S, EN FAVOR DE LA CORRECTA
PRESERVACIÓ DEL LLEGAT DEL DOCTOR JOAN ORÓ
Per unanimitat s’acorda aprovar la següent moció:
1r. Que la Paeria faci un informe amb els objectius que vol assolir amb el trasllat
de l'exposició permanent al Museu de l'Aigua.
2n. Que la Paeria faci els passos necessaris per assegurar la correcta conservació
del fons en un lloc adequat i accessible, per tal que aquest acompleixi amb els
objectius d'impulsar la investigació científica.
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3r. Que la Paeria, com a patrona de la fundació, estudiï la possibilitat d'impulsar un
conveni de col·laboració entre la Paeria, la Fundació Joan Oró i la Universitat de
Lleida per tal que el fons documental del Llegat Joan Oró pugui ser objecte
d'estudis universitaris i treballs de recerca, amb la fi d'estudiar-lo i catalogar-lo
adequadament.
4t. Que la Paeria, com a patrona de la fundació estudiï, juntament amb la
Universitat de Lleida, la possibilitat d'elaborar un programa de foment dels graus
tècnics i tecnològics en els instituts especialment dirigit a les dones, per tal
d'intentar superar la diferencia de gènere que es produeix en aquests estudis
superiors.
5è. Que la Paeria traslladi aquests acords a la Fundació Joan Oró i a la Universitat
de Lleida.
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