
 
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 març de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
28.- MOCIÓ PROMOGUDA PEL GRUP FEMINISTA DE PONENT, PER GARANTIR 
EL DRET A LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS A LA XARXA DE 
SERVEIS PÚBLICS DE SALUT DE CATALUNYA  
 
Amb 20 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de 
Lleida i el regidor no adscrit i 6 vots encontra dels grups municipals de C’s i PP i del 
regidor Sr. Cerdà, s’acorda aprovar la següent moció:  
 
1r. Expressar la seva voluntat de vetllar pel dret a l’avortament i de respectar la voluntat 
de les dones del seu territori. 
 
2n. Reivindicar que: 
 

● Les dones de Ponent-Pirineus que decideixin avortar ho han de poder fer de 
manera gratuïta, al seu hospital de referència, sense haver de desplaçar-se a 
un altra comarca o demarcació. 

● El dret a l’avortament públic i gratuït és un senyal de progrés democràtic que 
cal preservar i garantir, protegint-lo dels mandats religiosos o dels interessos 
de les corporacions econòmiques que en volen treure benefici. 

 
3r. Instar al Govern de la Generalitat a: 

3.1 Treballar i posar els recursos humans i materials necessaris per tal que la 
interrupció voluntària de l’embaràs, en tots els supòsits que marca la llei, sigui 
possible tant a la demarcació de Lleida i Pirineus com a la resta de la xarxa 
hospitalària i de salut pública de Catalunya. 
 

3.2 No motivar la derivació dels avortaments voluntaris a centres sanitaris privats 
per falta de recursos propis o per l’objecció de consciència de metges i 
metgesses de la xarxa de serveis de salut pública de Catalunya. 

3.3 Garantir que les dones que decideixen avortar no hagin de passar per 
situacions denigrants com per exemple: llargues entrevistes on es prometen 
ajudes econòmiques, pressions moralistes o xantatges emocionals. 

 
4t. Insta a la Generalitat i a l'Estat a què no admeti els supòsits d'objecció de consciència 
dels professionals mèdics que no hagin estat inscrites al registre del Col·legi Oficial de 
Metges i Metgesses; per tal de planificar i garantir el dret a l'avortament en tots els 
centres hospitalaris. 
 
5è. Instar al Govern de l’Estat perquè s’elimini de la Llei orgànica 2/2010 el requisit del 
permís parental per les dones de 16 i 17 anys que desitgin interrompre l’embaràs. 
 
6è. Instar al Govern de l’Estat a fer una revisió a fons de la Llei orgànica 2/2010, 
prioritzant els Drets Sexuals i Reproductius (DSIR) i vetllant pel seu respecte real i total. 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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