
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, 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 30 de juny de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
26.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, SOBRE LES ARMES NUCLEARS I 
DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS 
 
Per unanimitat s’acorda aprovar la següent moció:  
 
1r. Expressar la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per 
l’impacte de les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears. 
 
2n. Reclamar als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb 
el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment. 
 
3r. Fer seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el 
Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La nostra 
ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les armes 
nuclears per a les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres 
ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’una 
arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de 
llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport 
al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a 
signar-lo i ratificar-lo”. 
 
4t. Instar el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició 
de les Armes  Nuclears aprovat per les Nacions Unides. 
 
5è. Donar trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat 
d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a FundiPau 
(Fundació per a Pau) membre de la Campanya ICAN. 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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