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 9 d’octubre de 2020, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
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30.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, PER RECLAMAR LA REPROVACIÓ
DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL CONFINAMENT DE
LLEIDA I RECLAMAR UN AUGMENT DELS RECURSOS ECONÒMICS A LA
CIUTAT
Amb 13 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s, Comú de Lleida i PP i 13 vots
en contra, amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde, s’acorda rebutjar els punts següents::
“1r. L’Ajuntament de Lleida reprova al Govern de la Generalitat per la descoordinació i
manca d’informació i improvisació en el confinament de la ciutat.
3r. L’Ajuntament de Lleida insta al Govern de la Generalitat que sol·liciti els recursos,
la
col·laboració i ajuda de les administracions que correspongui, inclòs el Govern de
l'Estat, quan sigui necessari en la lluita contra la pandèmia, evitant les situacions
viscudes anteriorment.
5è. Exigir a la Conselleria de Salut que publiqui els informes i les dades que varen
justificar el confinament de Lleida.”
Amb 13 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s, Comú de Lleida i PP i 13
abstencions dels grups municipals d’ERC-AM i JxCat Lleida, s’acorda aprovar el punt
següent:
“2n. L’Ajuntament de Lleida lamenta la manca d'informació i cooperació per part de la
Generalitat de Catalunya amb el propi Ajuntament de Lleida en la presa de
decisions que van acabar confinant la ciutat, així com la informació confusa i poc
concreta cap al conjunt de la ciutadania.”
Per unanimitat s’acorda aprovar els punts següents:
“4t. L’Ajuntament de Lleida insta al Govern de la Generalitat a impulsar una nova línia
d'ajuts per compensar els greus perjudicis econòmics i socials, a empreses i
famílies, ocasionats per la COVID-19 i el confinament de Lleida.
[...]
6è. Instar al Departament de Salut a que reforci el sistema de vigilància
epidemiològica i de salut pública que permeti detectar possibles brots de la
COVlD-19 i tallar les cadenes de transmissió amb un augment dels rastrejadors, entre
d'altres.
7è. Instar al Departament de Salut a augmentar els recursos humans i materials dels
Centres d'Atenció Primària per actuar des de la proximitat, recuperant els serveis
perduts, i reforçar els sistemes de coordinació amb l'atenció hospitalària.
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8è. Instar al Departament d’Interior a augmentar la dotació de Mossos d'Esquadra a la
ciutat per tal de garantir la seguretat i tot el desplegament del PROCICAT. Al mateix
temps, assegurar les mesures d'autoprotecció en resposta davant situacions de risc,
de catàstrofes i de calamitats públiques per a les tasques encomanades.
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9è. Demanar al Govern de la Generalitat que s’executi el Pla de Contingència de
protecció de residències que el Govern va aprovar el juliol d'enguany garantint
prioritàriament l'augment de llits, la coordinació amb l'atenció primària, la contractació
de més professionals de reforç.
10è. Demanar al Departament d’Educació que augmenti els recursos educatius i el
pressupost necessari per tal de poder garantir el correcte funcionament del curs
escolar a la ciutat amb les màximes garanties i seguretat pels alumnes, professionals
i les famílies, donant compliment a la disminució de ràtios, contractació de mestres,
nous espais o la gestió de les quarantenes, entre d'altres.
11è. Demanar al Govern de la Generalitat que estableixi un calendari d'inversions
pendents a Lleida en diferents anualitats que reverteixi la històrica situació de
desinversió a la ciutat.”
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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