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 28 de febrer de 2020, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP DE RECOLZAMENT ALS CENTRES
EDUCATIUS CONCERTATS
Amb 5 vots a favor dels grups municipals de C’s i PP, 15 vots en contra dels grups
municipals d’ERC-AM, PSC i Comú de Lleida i 6 abstencions del Grup Municipal de
JxCat Lleida, s’acorda rebutjar els punts següents:
“1r. Mostrar el nostre recolzament als centres educatius concertats davant el seu
unànime rebuig a la totalitat del Projecte de decret de la programació de l'oferta
educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de
Catalunya, sotmès a informació pública per l'Edicte del 24 de gener de 2020 (DOGC
núm.8053 - 30 gener de 2020).
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2n. Instar al Govern de la Generalitat a modificar el Projecte de decret que posa en
perill els centres concertats a la nostra demarcació que donen cobertura a 14.830
alumnes, i que representa més del 22% del total de l'alumnat matriculat el curs 20192020.”
Amb 12 vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s i PP, 8 vots en contra dels
grups municipals d’ERC-AM i Comú de Lleida i 6 abstencions del Grup Municipal de
JxCat Lleida, s’acorda aprovar el punt següent:
“3r. Instar al Govern de la Generalitat a iniciar de forma urgent una negociació amb
totes les patronaIs, federacions d'AMPES i sindicats amb l'objectiu d'elaborar un nou
decret consensuat que no limiti els drets d'elecció de centre i garanteixi el
manteniment i la suficiència dels actuals concerts educatius.”
Amb 5 vots a favor dels grups municipals de C’s i PP, 14 vots en contra dels grups
municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida i Comú de Lleida i 7 abstencions del Grup
Municipal del PSC, s’acorda rebutjar el punt següent:
“4t. Instar al Govern de la Generalitat a modificar el Projecte de decret per tal
d'incloure un articulat que reculli l'obligació legal d'impartir un mínim del 25% de les
classes en castellà, tal com disposa la legislació estatal bàsica recollida a la LOE i el
que disposa l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Constitució.”
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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