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 31 de gener de 2020, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
20.- MOCIÓ PROMOGUDA PER LA SECCIÓ SINDICAL D’ENSENYAMENT DE LA
CGT LLEIDA, PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESCOLA PÚBLICA
Amb 8 vots a favor dels grups municipals del PSC i Comú de Lleida, 15 vots en contra
dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida i PP i 3 abstencions del Grup Municipal
de C’s s’acorda rebutjar els punts següents:
“1r. Que es facin cartells i s’enviïn cartes a les famílies animant-les a matricular els
infants i joves als centres públics no sol d’escola bressol sinó també d’infantil, primària
i secundària. Que els animin a matricular a les escoles públiques del barri.
2n. Que es faci una carta informativa amb tota l’oferta formativa pública, i s’enviï a
totes les famílies que han de matricular els seus fills i filles.”
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Amb 21 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida i Comú de
Lleida i 5 abstencions del grups municipals de C’s i PP, s’acorda aprovar els punts
següents:
“3r. Que en el marc de la jornada de portes obertes que organitza la Paeria per
promocionar les escoles bressol municipals es convidi als centres educatius públics
del barri perquè cada centre pugui explicar a les famílies les seves especificitats
mitjançant un quadernet informatiu, una petita presentació o altres mitjans informatius
que es considerin oportuns. Aquesta proposta s’hauria de treballar conjuntament amb
el Departament d’Educació.
4t. A partir d’aquesta jornada pilot, treballar conjuntament amb el Departament
d’Educació perquè els propers cursos es puguin organitzar unes jornades de portes
obertes en escoles i instituts públics perquè sigui un dia on els centres educatius
estiguin oberts per a que les famílies puguin veure i conèixer el projecte.
5è. Sol·licitem que aquesta proposta es concreti en una mesura de govern.”
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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