
 
 
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 26 de febrer de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, 
DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES  
 
Per unanimitat s’acorda aprovar els punts següents:  
 
“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. 
 
2n. 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. 
 
3r. Situar les dones al centre de l'agenda política, impulsant mesures que incentivin 
l'ocupació femenina i que posin fi a la feminització de la pobresa garantint les condicions 
adequades per revertir la precarietat dels sectors més altament feminitzats, i reconeixent 
alhora l’economia i els treballs de cura realitzats majoritàriament per les dones. Alhora 
que l’Ajuntament fomentarà horaris mes racionals i amb col·laboració amb les empreses 
que hauran d’integrar la conciliació dintre la responsabilitat social empresarial. 
 
[...] 
5è. Reconèixer la necessitat de garantir habitatge social immediat per a dones en 
situació de violència masclista que estan vivint en condicions de precarietat habitacional 
i assumir el compromís competencial municipal per garantir les places d’emergència 
necessàries, i l’acompanyament adient. Tanmateix s’exigirà a la resta d’administracions 
que acompleixin amb les seves responsabilitats pel que fa als recursos residencials en 
l’atenció integral a les dones que pateixen violència. 
 
[...] 
8è. 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.” 
 
Amb 20 vots a favor dels grups municipals del PSC, JxCat Lleida, C’s, Comú de Lleida, 
PP i el regidor no adscrit i 7 abstencions del Grup municipal d’ERC-AM, s’acorda aprovar 
el punt següent:  
 
“4t. Instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència 
masclista i a aprovar, urgentment i amb els recursos necessaris, el Pacte català contra 
la violència masclista.” 
 



 
Amb 13 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s, PP i del regidor no adscrit,  12 
vots en contra dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida i 2 abstencions del Grup 
Municipal Comú de Lleida, s’acorda aprovar el punt següent: 
 
“6è. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones sumant-nos a la Xarxa de 
municipis lliures de tràfic de dones i nenes, i exigir, tant al Govern d’Espanya com al de 
la Generalitat de Catalunya, la implacabilitat necessària per lluitar contra aquesta xacra 
i contra el proxenetisme que la fa possible, així com l’exigència de tolerància zero a la 
societat cap a la compra de serveis sexuals.” 
 
Amb 25 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, C’s, Comú de 
Lleida i del regidor no adscrit i 2 vots en contra del Grup Municipal del PP, s’acorda 
aprovar el punt següent:    
 
“7è.  Instar a la Generalitat de Catalunya a corregir d’immediat el greuge que suposa el 
no acompliment a Lleida de la llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària 
de l’embaràs que estableix que tota dona pot decidir interrompre l’embaràs 
voluntàriament, de manera gratuïta i en un centre públic, fins a les 14 setmanes de 
gestació, en tot el territori espanyol i en les condicions adequades.” 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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