
 
 
 
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 25 de febrer de 2022, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
 
40.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC, AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA 
INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES 
 
 
Amb 20 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC,  JxCat Lleida i C’s, 2 vots en 
contra de la regidora i regidor no adscrits, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba i 5 
abstencions dels grups municipals Comú de Lleida, PP i del regidor no adscrit Sr. Sergio 
González, s’acorda aprovar el punt següent:  
 
1r. Comprometre'ns a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, rebutjant 
qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, i treballant en el marc de les 
competències de l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la 
conciliació i la corresponsabilitat. 
 
 
Amb 22 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de Lleida 
i del regidor no adscrit Sr. Sergio González, 2 vots en contra de la regidora i regidor no 
adscrits, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba i 3 abstencions dels grups municipals 
PP i C’s, s’acorda aprovar el punt següent:  
 
2n. Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment 
entre el jovent, a traves de les Xarxes Socials incloent també formació en l’àmbit de 
l’educació sexual i informar sobre les eines locals i comarcals existents (SIADs, SIEs...). 
 
 
Amb 24 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC,  JxCat Lleida, Comú de 
Lleida,  PP i del regidor no adscrit Sr. Sergio González, 2 vots en contra de la regidora i 
regidor no adscrits, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba i 1 abstenció del grup 
municipal C’s, s’acorda aprovar els punts següents:  
 
3r. Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista entre la gent gran 
a través dels Centres Cívics, Centres de dia, Llars de jubilats i altres espais destinats a 
la gent gran. 
 
6è. Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i reconèixer social i 
econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones. Posant el 
focus especialment en l’àmbit del teletreball i la potenciació de la corresponsabilitat 
donat que moltes dones han vist de forma forçada el tenir que fer doble jornada a casa. 
 



 
Amb  13 vots a favor dels grups municipals PSC, JxCat Lleida i del regidor no adscrit 
Sergio González, 4 vots en contra del grup municipal PP i de la regidora i regidor no 
adscrits, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba i 10 abstencions dels grups 
municipals ERC-AM, Comú de Lleida i C’s, s’acorda aprovar el punt següent:  
 
4t. Instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència 
masclista i aprovar, amb els recursos necessaris, un Pacte català contra la violència 
masclista. 
 
 
Amb 22 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC,  JxCat Lleida, Comú de 
Lleida,  i C’s, 2 vots en contra de la regidora i regidor no adscrits, Sra. Ángeles Ribes i 
Sr. José M. Córdoba i 3 abstencions del grup municipal PP i del regidor no adscrit Sr. 
Sergio González, s’acorda aprovar el punt següent:  
 
5è. Instar el Govern de la Generalitat a fer seguiment perquè les empreses compleixin 
amb els plans d'igualtat i contra la bretxa salarial. 
 
 
Amb 20 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC,  JxCat Lleida i del regidor no 
adscrit Sr. Sergio González, 2 vots en contra de la regidora i regidor no adscrits, Sra. 
Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba i 5 abstencions dels grups municipals Comú de 
Lleida, PP i C’s, s’acorda aprovar el punt següent:  
 
7è. Donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-
19 a qui més ha patit les conseqüències, les dones: tenir present l'impacte de gènere a 
l'hora de definir ajudes i accions específiques amb els fons europeus de lluita contra la 
pandèmia i els seus efectes. 
 
 
Amb 24 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC,  JxCat Lleida, Comú de 
Lleida,  PP i del regidor no adscrit Sr. Sergio González i 3 vots en contra del grup 
municipal C’s i de la regidora i regidor no adscrits, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. 
Córdoba, s’acorda aprovar el punt següent:  
 
8è. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones en totes les seves formes. 
 
 
Amb 22 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC,  JxCat Lleida, Comú de 
Lleida,  i del regidor no adscrit Sr. Sergio González, 4 vots en contra del grup municipal 
PP i de la regidora i regidor no adscrits, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba i 1 
abstenció del grup municipal C’s, s’acorda aprovar el punt següent:  
 
9è. Instar a la Generalitat a fer efectiu el dret a la Intervenció de l’embaràs per via 
quirúrgica de totes les dones lleidatanes en centres públics. 
 
 
 
 
 



 
 
Amb 23 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC,  JxCat Lleida, Comú de 
Lleida, C’s  i del regidor no adscrit Sr. Sergio González, 2 vots en contra de la regidora 
i regidor no adscrits, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba i 2 abstencions del grup 
municipal PP, s’acorda aprovar el punt següent:  
 
10è.Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament 
de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i associacions en 
defensa dels drets de les dones del nostre municipi. 
 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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