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Els ajuts a les escoles bressol, pendents

• L’Ajuntament reclama a la Generalitat el finançament promès
L’Ajuntament de Lleida i
26 municipis catalans més
s’han sumat a la demanda
judicial col·lectiva que s’ha
interposat a la Conselleria
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en què
es reclama el compromís de
l’administració autonòmica
a finançar les escoles bressol municipals per als cursos
2012-13, 2013-14 i 2014-15.
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, acompanyat del regidor
d’Educació i Infància, Jesús
Castillo, i el secretari general
de la Paeria, ha atorgat poder
de plets a l’advocada i el procurador perquè defensin i representin la Paeria en aquest
procés judicial contra el Departament d’Ensenyament.
L’Ajuntament de Lleida, jun-

La Paeria se suma
a la demanda
judicial col·lectiva
de vint-i-sis
municipis catalans
tament amb altres municipis
catalans, va interposar el setembre passat una reclamació administrativa a la Generalitat en què es demanava
el pagament de les subvencions atorgades i pendents
de liquidació per als anys
2010-11 i 2011-12.
A més, també es demanava el finançament de les llars
d’infants de titularitat municipal per als cursos 201213 i 2013-14 i el compromís

Les 18 escoles bressol de Lleida integren 875 alumnes. © H. Sirvent

de finançament de les llars
d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-15.
El desembre del 2014 la
Conselleria d’Ensenyament
de la Generalitat ha liquidat
a l’Ajuntament de Lleida la

totalitat de les subvencions
pendents de les escoles
bressol de titularitat municipal corresponents a l’exercici
2010-11, per un import de
96.720 euros, i a l’exercici
2011-12, per un import
d’1.189.500 euros. •••

• Concentració silenciosa a favor de la llibertat d’expressió

Alcaldia

Lleida condemna l’atemptat de París

Ros afirma que “la llibertat
d’expressió és un dels
pilars de la democràcia”
Lleida va condemnar el passat 8 de
gener l’atemptat al setmanari francès
Charlie Hebdo amb una concentració
silenciosa a la plaça de la Paeria per rebutjar qualsevol tipus de violència i defensar la llibertat d’expressió. “La llibertat
d’expressió és un dels pilars de la llibertat i de la democràcia i ahir es va cometre un greu atemptat contra la llibertat,
la democràcia i les persones”, va dir el
paer en cap, Àngel Ros.

Polítics, periodistes, artistes i membres dels cossos de seguretat van participar a l’acte. © H. S.

La concentració, convocada per
l’Ajuntament de Lleida, va comptar
amb la presència de les institucions
lleidatanes, representants dels mitjans de comunicació, cossos de seguretat, il·lustradors i artistes gràfics. •••
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