
 
 
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  novembre de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà 
entre altres l’acord següent: 
 
18.- MOCIÓ PROMOGUDA PER L’ESCOLA POPULAR DE BALÀFIA I LA 
PLATAFORMA D’AFECTADES PER LA HIPOTECA DE LLEIDA, DE SUPORT A LES 
DUES ENTITATS 
 
Amb 2 vots a favor del Grup Municipal Comú de Lleida i 24 vots en contra dels grups 
municipals ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, PP i els regidors i regidores no adscrits Sr. 
Sergio González, Sra. María Burrel, Sr. José Mª Córdoba i Sra. Ángeles Ribes, s’acorda 
rebutjar el punt següent: 
 
“1r. Es posicioni en defensa del local per tal que ambdós col·lectius puguin seguir 
desenvolupant la tasca social que aporten al barri de Balàfia i a la ciutat.” 
 
Amb 20 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, i Comú de 
Lleida, i 5 vots en contra del Grup municipal del PP i les regidores i regidor no adscrits, 
Sra. María Burrel, Sr. José Mª Córdoba i Sra. Ángeles Ribes i 1 abstenció del regidor no 
adscrita Sr. Sergio González s’acorda aprovar el punts següent: 
 
“2n. Iniciï una mediació entre el fons voltor Cerberus, propietari del local, i membres dels 
projectes abans de finalitzar l’any en curs.” 
 
Amb 20 vots a favor dels grups municipals ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, i Comú de 
Lleida, 1 vot en contra de la regidora no adscrita Sra. María Burrel i 5 abstencions del 
Grup municipal del PP i els regidors i regidora no adscrits Sr. Sergio González, Sr. José 
Mª Córdoba i Sra. Ángeles Ribes, s’acorda aprovar el punts següent: 
 
“3r. Que la Paeria defensi activament les iniciatives ciutadanes que treballin per una 
ciutat amb menys discriminacions i injustícies, posant a disposició d’aquestes els 
equipaments i els serveis d’aquest ajuntament.” 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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