
 
 
ELISENDA SAS SERRA, SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL de l’Ajuntament de 
Lleida, segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 30 de  juliol de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
29.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, DE SUPORT A LA CANDIDATURA 
ALS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN PIRINEUS-BARCELONA 2030  
 
Amb 24 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, C’s, PP i el 
regidor no adscrit i 2 vots en contra del Grup Municipal Comú de Lleida, s’acorda, 
aprovar els punts següents:  
 
“1r. Donar suport a la presentació per part de la Generalitat de Catalunya al Comitè 
Olímpic Espanyol de la candidatura Pirineus – Barcelona per a l’organització dels Jocs 
Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030. 
[...] 
 
3r. Instar a l’Oficina Tècnica a fer partícip de la candidatura pels Jocs Olímpics i 
Paralímpics d’Hivern 2030 a la ciutat de Lleida per facilitar l’arribada i l’accés 
d’esportistes i aficionats a partir de les seves infraestructures com són l’Estació de 
Ferrocarril Lleida- Pirineus i l’Aeroport Lleida-Alguaire. 
 
4t. Transmetre la moció a tots els ajuntaments del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà, de 
l’Alta Ribagorça, de l’Alt Urgell, de la Cerdanya i als consells comarcals respectius; al 
Conselh Generau d’Aran; a les comarques de la Jacetánia, el Alto Gállego, el Sobrarbe 
i la Ribagorza; a la Diputació de Lleida, a la Diputació d’Osca, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris de las Cortes de Aragón, al 
Departamento de la Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón i 
al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Amb 13 vots a favor dels grups municipals PSC, C’s, PP i el regidor no adscrit, 2 vots 
en contra del Grup Municipal Comú de Lleida i 11 abstencions dels grups municipals 
d’ERC-AM, JxCat Lleida, s’acorda, aprovar el punt següent:  
 
“2n. Instar a la Generalitat de Catalunya a treballar des de la lleialtat institucional, el 
consens i la unitat una candidatura conjunta amb l’Aragó d’acord amb criteris de 
sostenibilitat mediambiental, aprofitament de les instal·lacions esportives i participació 
activa del territori pels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030.” 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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