
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, 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 27 de desembre de 2021, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà 
entre altres l’acord següent: 
 
26.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM, JXCAT LLEIDA I 
COMÚ DE LLEIDA D’ADHESIÓ AL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE 
CATALUNYA I DE SUPORT A LES AULES D’ACOLLIDA D’ALUMNES 
NOUVINGUTS 
 
Amb 21 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida i Comú de 
Lleida, 5 vots en contra del Grup Municipal del PP i de les regidores i regidor no adscrits, 
Sra. María Burrel, Sra. Ángeles Ribes i Sr. José María Córdoba i 1 abstenció del regidor 
no adscrits Sr. Sergio González, s’acorda aprovar els punts següents:  
 
“1r. L'Ajuntament de Lleida rebutja tot atac que posi en perill la immersió lingüística a 
Catalunya i la igualtat d'oportunitats de tots els infants en edat escolar que defensen 
l'estatut de Catalunya i de la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya i la Ley Orgánica de 
Modificación de la Ley Orgánica de Educación.  
 
2n. L'Ajuntament de Lleida rebutja la voluntat d'alguns col·lectius socials, moviments 
polítics i poders mediàtics de trencar el model d'escola catalana i que posen en risc la 
divisió i segregació la nostra societat per motius de llengua.  
 
3r. L'Ajuntament de Lleida dona suport al model d'escola catalana i reconeix el paper 
que la comunitat educativa ha tingut en la defensa del model exitós, compromès amb la 
cohesió social que garanteix la igualtat d'oportunitats i que assegura el coneixement de 
totes dues llengües per part de l'alumnat.  
 
4t. L'Ajuntament de Lleida demana al Govern de la Generalitat que segueixi treballant 
per la continuïtat i la protecció del model d’èxit de la immersió lingüística a l'escola i en 
la garantia de les mesures d'acolliment lingüístic de les persones nouvingudes.” 
 
Amb 23 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat Lleida, Comú de 
Lleida i PP, 3 vots en contra de les regidores i regidor no adscrits, Sra. María Burrel, 
Sra. Ángeles Ribes i Sr. José María Córdoba i 1 abstenció del regidor no adscrits Sr. 
Sergio González, s’acorda aprovar els punts següents:  
 
5è. L'Ajuntament de Lleida demana al Govern de la Generalitat que atengui les queixes 
del col·lectiu de professionals de les aules d'acollida, garanteixi unes normes 
d'acceptació dels i les alumnes que no en deixin cap fora de l'atenció necessària i doti 
de recursos suficients, humans i financers, els centres educatius que registrin aquestes 
necessitats.  
 
6è. L'Ajuntament de Lleida es compromet a seguir actuant de manera activa i, si s'escau, 
amb més dotacions, en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una 
societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi infants i joves per la seva 
llengua d'origen.  
 



 
7è. Donar trasllat d'aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels 
Diputats, al Departament d'Educació, a la Secretaria de Política Lingüística, al Ministeri 
d'Educació, als Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats, als Grups Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a AFFaC, a FAPAES i al Consorci per la Normalització 
Lingüística de Catalunya. 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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