
 
 
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: 
 
21.- MOCIÓ CONJUNTA ERC-AM, JXCAT LLEIDA, PSC-CP, COMÚ DE LLEIDA, PER 
COMMEMORAR ELS 50 ANYS DE LA CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA DE 
CATALUNYA, EN RECONEIXEMENT DEL SEU PAPER POLÍTIC I SOCIAL  
 
Amb 22 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de 
Lleida i el regidor i la regidora no adscrits Sr. Sergio González i Sra. María Burrel i 4 
abstencions del Grup Municipal del PP i del regidor i la regidora no adscrits Sr. José Mª 
Córdoba i Sra. Ángeles Ribes, s’acorda aprovar els punts següents:  
 
“1r. Que l’Ajuntament de Lleida reconegui el paper social i democràtic que va tenir 
l’Assemblea de Catalunya durant els darrers anys del franquisme, com una plataforma 
que va unir diferents sensibilitats amb l’objectiu de reivindicar les llibertats socials i 
polítiques. 
[...] 
 
3r. Instar a l’Ajuntament de Lleida a treballar en l’organització d’un acte o commemoració 
per celebrar els 50 anys de la constitució de l’Assemblea de les Terres de Lleida. 
 
4t. Donar trasllat dels presents acords a les entitat de memòria de la ciutat de Lleida, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Memorial Democràtic, a l’Assemblea 
Nacional de Catalunya i a Òmnium Cultural.” 
 
Amb 22 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de 
Lleida i el regidor i regidora no adscrits Sr. Sergio González i Sra. María Burrel, 2 vots 
en contra del Grup Municipal del PP i 2 abstencions del regidor i regidora no adscrits Sr. 
José Mª Córdoba i Sra. Ángeles Ribes, s’acorda aprovar el punt següent:  
 
“2n. Que l’Ajuntament de Lleida reconegui el paper de l’Assemblea de Catalunya i li 
dediqui -tan aviat com sigui possible- el nom d’un carrer o plaça, tal i com s’esdevé en 
altres ciutats de Catalunya.” 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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