
 
 
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 28 de maig de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, EN DEFENSA DE LA UNITAT DE 
LA LLENGUA CATALANA  
 
Amb 21 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida i Comú de 
Lleida, 3 vots en contra del Grup Municipal de C’s i 3 abstencions del Grup Municipal 
del PP i del regidor no adscrit, s’acorda aprovar la següent moció: 
 
1r. Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi 
menystenir altres denominacions existents. 
 
2n. Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, 
tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és 
oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística. 
 
3r. Instar el Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua 
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar 
perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el 
secessionisme lingüístic català en la seva activitat. I, especialment, que aquelles 
institucions estatals encarregades del foment i difusió de les llengües cooficials en siguin 
garants. 
 
4t. Instar a la Generalitat a treballar de forma conjunta amb els altres governs dels 
territoris que comparteixen la llengua catalana per afavorir la normalització de la llengua 
en tots els sectors, a través d’eines com l’Institut Ramon Llull, i d’acord amb les línies 
mestres expressades a la Declaració de Palma signada el 20 de febrer del 2017, i amb 
la voluntat d’estendre aquests principis a la resta de territoris del domini lingüístic. 
 
5è. Instar a tots els organismes a donar suport a qualsevol acció dirigia a la coordinació 
entre els territoris de llengua catalana per la preservació i difusió de l’ús de la llengua 
comuna. 
 
6è. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern 
de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés 
dels Diputats i al Senat. 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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