
        

Els Grups Municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes,
Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem, Crida per Lleida -
CUP  i  Comú de  Lleida  d’acord  amb el  que  disposa  el  Règim de
Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presenten al
Ple d’aquesta Corporació del mes de desembre de 2016 la següent

MOCIÓ
DE SUPORT ALS ACORDS TERRITORIALS DE LES ENTITATS,

INSTITUCIONS I FORMACIONS POLÍTIQUES DEL 7 DE
DESEMBRE PER SOLUCIONAR LA SINISTRALITAT A LA N-240

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Lleida l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Exigir l’alliberament immediat i definitiu de l’autopista AP-2 en
el tram entre Lleida i Montblanc.

2. Exigir que el govern de l'Estat executi els compromisos adqui-
rits amb la plataforma “Prou Morts a l’N-240” per part del se-
cretari general d'Infraestructures per a la redacció del projecte
de duplicació de l'N-240 entre les Borges i Lleida i la consigna-
ció de les partides pressupostàries necessàries i suficients per
l'execució de l'obra en les anualitats previstes.

3. Instar les institucions, partits i entitats del territori, el Govern
de la Generalitat i els grups parlamentaris que donin suport a
aquests principis d'acord i els defensin en les seves negociaci-
ons a Madrid i a les mobilitzacions que hi hagi.

4. Comunicar l’aprovació, si s’escau, d’aquesta moció als mitjans
de comunicació del nostre respectiu àmbit d’influència, al De-
partament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya, al Ministeri de Foment de l’Estat espanyol i als Porta-
veus dels Grups Parlamentaris amb representació al Parlament
de Catalunya i les Corts Generals.



        

Paco Cerdà i Esteve Montse Mínguez i Garcia
Portaveu del GM de CiU Portaveu del GM del PSC

Josep Ma Baiget i Marqués Sergio Talamonte i Sánchez
Portaveu del GM ERC-Avancem Portaveu del GM Comú de Lleida

Pau Juvillà i Ballester
Portaveu del GM Crida per Lleida

Lleida, 23 de desembre del 2016
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