
 
 
 
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: 
 
17.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S, DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS 
ALS SERVIDORS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA   
 
Per unanimitat s’acorda aprovar el punt següent, s’acorda:  
 
“1r. Demanar que la Paeria de Lleida defensi el dret a manifestació i expressió, i que 
condemni la violència d'una minoria que només des-legitima la defensa d'aquests drets.” 
 
Amb 13 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s, PP i el regidor no adscrit i 14 
vots en contra dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida, Comú de Lleida, s’acorda 
rebutjar els punts següents: 
 
“2n. Demanar que la Paeria de Lleida feliciti al col·lectiu de la Guardia Urbana de Lleida, 
que sense I'equipació ni la formació necessària  per aquests tipus d'actuacions d'ordre 
públic, van aguantar estoicament davant el llançament de pedres, ampolles de vidre, 
petards, pintura, taules i cadires, evitant danys majors a establiments  privats i mobiliari 
públic. 
 
3r. Demanar  que la Paeria de Lleida declari que són totalment  inacceptables  els danys  
i crema dels  vehicles  policials  i  destrucció  del  mobiliari  urbà  provinents  del  erari  
públic,  així  com qualsevol altre bé que hagi pogut  patir desperfectes  o ser destruït 
com a conseqüència d' aquests aldarulls. 
4t. Demanar que la Paeria de Lleida desitgi una rapida recuperació als servidors públics 
ferits per uns radicals que només han anat a fer-los mal, sempre al servei de la 
ciutadania. Condemnem  i animem a tots els representant polítics a sumar-s' hi. 
 
5è. Demanar que la Paeria de Lleida mostri una defensa clara i institucional dels seus 
treballadors i  bens  públics,  comprometent-se  a  identificar  als  agressors  i  
responsables  d'aquests fets  i  a personar-se com acusació particular en les futures 
accions Judicials. 
 
6è. Demanar a la Paeria el recolzament de totes les forces de seguretat de l’Estat.” 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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