JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, 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 29 de març de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
55.- MOCIÓ PROMOGUDA PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAPPONT, SOBRE
EDUCACIÓ AL BARRI DE CAPPONT
Per unanimitat s’acorda aprovar els punts següents:
“1r. Col·laboració mútua entre les administracions local i autonòmica a fi de elaborar
mesures coherents, valentes i compromeses amb la segregació escolar que tenim.
2n. Revisió i modificació de les zones escolars de Lleida
3r. Que el barri de Cappont sigui una única zona escolar
4t. Que des de l’oficina municipal es faci un repartiment equitatiu entre els centres
escolars de Lleida dels alumnes amb necessitats educatives especifiques desterrant
d'una vegada les escoles "gueto"
5è. Que hagi un augment de les places de llars d'infants municipals al barri tenint en
compte el numero de gent que hi viu
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6è. Que el projecte d'ampliació del col·legi dels Camps Elisis es porti a terme el curs
vinent sense tocar cap zona d'arbres ni de jardí dels Camps Elisis
7è. Que hagi una connexió entre la ludoteca, llars d'infants i col·legi de primària
(Camps Elisis)
[...]
9è. Que mentre no es construeixi l'institut els nens del barri que van als de la carretera
Saragossa tinguin una millor dotació d'autobusos sobre tot a l'hora d'entrada i sortida
dels centres.”
Amb 24 vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, C’s, Crida per Lleida-CUP,
PP, Comú de Lleida i la regidora no adscrita i 3 abstencions del Grup Municipal d’ERCAvancem, s’acorda aprovar el punt següent:
“8è. Que es construeixi l’Institut de Secundaria, institut que la gran majoria de partit
polítics representats en l'Ajuntament portaven als seus programes electorals en les
darreres eleccions municipals.”
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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