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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 22 de febrer de 2018
(PLE2018000002), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
4.1.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE SANT FELIU
DE GUÍXOLS (X2017023890)
«Atès que el Ple de l’Ajuntament del 30 d’abril de 2007, va acordar, per unanimitat, a
proposta del Ple del Consell Escolar Municipal del 24 d’abril de 2007, demanar al
Departament d’Educació que s’engegui un pla educatiu d’entorn a la ciutat de Sant Feliu de
Guíxols.
Atès que l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament, va trametre el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols per al Pla Educatiu d’Entorn, que es va aprovar per Decret d’alcaldia de 31 d’agost
de 2017; i la primera addenda per al curs 2017-2018 (aprovada per Decret d’alcaldia de 22
de gener de 2018).
El Ple municipal acorda:
Únic- L’adhesió del Ple de l’Ajuntament al Pla Educatiu d’Entorn de Sant Feliu de Guíxols
que té per objecte el foment de la llengua catalana i la millora de l’èxit educatiu per a tot
l’alumnat en totes les dimensions (personal, acadèmica, social i laboral) i, així mateix, vol
afavorir la convivència, la cohesió social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa
educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 27 de febrer de 2018
(Signat electrònicament)
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