ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 10/2011

NÚM.: 10/11
DATA SESSIÓ: 13 DE SETEMBRE DE 2011
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 050 a 056.
HORA: 20:00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
Sra. Rosa Maria Prat Canal
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Sebastià Riera Cusí
Sr. Santi Rosquellas Garolera
Sr. Josep Castells Casellas
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sr. Joan Matavera Rifà
NO HI ASSISTEIXEN:
-EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
-SECRETARI ACCIDENTAL (Resoluc. 111/11):
Sr. Alex Tarroja Piera

L’Alcalde, obre la sessió i dona la benvinguda als assistents. Exposa que la intenció de
l’Equip de Govern es continuar promovent amb caràcter previ a la celebració dels plens
ordinaris, debats de participació ciutadana i demana excuses en relació al debat de
participació ciutadana a realitzar en aquesta convocatòria de ple ordinari (qüestió de les
al·legacions del PUOSC de Sant Martí), pel supòsit que no hagi estat convocat amb la
suficient antelació, amb prou claredat o amb suficient difusió. Així mateix i en qualsevol
dels casos exposa la intenció de convocar junt amb el proper ple ordinari, un nou debat de
participació ciutadana, per tractar un tema que encara s’ha de concretar.
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De la mateixa manera, l’Alcalde continua amb la seva exposició, informant que el proper
dilluns dia dinou, a dos quarts de set, s’ha de celebrar la reunió de la Comissió de
Comptes, per tal de procedir a l’aprovació del compte general de l’Ajuntament.
Finalment, l’Alcalde, conclou la seva intervenció informant als assistents de la intenció de
convocar dos plens extraordinaris:
•

El primer a celebrar el proper dia 19, per tal d’entrar a la convocatòria de les ajudes
del programa FEDER – “Viure al Poble més”, i en aquest sentit exposa que s’està
treballant a “marxes forçades”, amb l’objecte de poder aprovar una memòria
valorada per a la implantació d’un centre d’interpretació al municipi, amb l’objecte
de concórrer en la citada convocatòria. En aquest sentit l’Alcalde explica les
circumstàncies i trets de la convocatòria exposant que hi ha una dotació de nou
milions d’euros per a poblacions de menys de 3.000 habitants per a projectes de
600.000.-€ de cost mínim, advertint que en aquest sentit serà difícil obtenir la
subvenció. Així mateix adverteix als regidors de l’oposició, que pot ser no es podrà
comptar amb tota la documentació el dia que es formalitzi la convocatòria del Ple,
però que en qualsevol dels casos sí que hi haurà la documentació mínima
necessària per poder analitzar la proposta. Finalment emplaça als assistents per
entrar a fons respecte al projecte, en el ple extraordinari a celebrar, relatiu a
aquesta qüestió.

•

En segon terme, s’haurà de celebrar un segon ple extraordinari previst per al dia
29, amb l’objecte d’aprovar la presentació d’al·legacions al PUOSC 2012.

Una vegada finalitzada la seva intervenció, l’Alcalde proposa incloure a l’ordre del dia una
moció de suport al sistema d’immersió lingüística català i de rebuig a la interlocutòria del
TSJC, relativa a la qüestió, i així mateix, modificar l’ordre del dia, per tal que el primer punt
de l’ordre del dia, sigui la presa de possessió del nou regidor municipal Sr. Joan Matevera
Rifà, amb l’objecte que pugui participar en la sessió. Les modificacions proposades
s’aproven per unanimitat dels presents.
A.P. 050.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR DEL GRUP CONVERGÈNCIA i
UNIÓ, SR. JOAN MATAVERA RIFÀ.
De conformitat amb allò que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, el nou regidor presenta la declaració sobre causes de
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que li proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics, o que afectin l’àmbit de les competències de la corporació i també la
declaració dels béns patrimonials, segons els models normalitzats pel Ple de l’Ajuntament.
Així mateix presenta la credencial que acredita la seva condició de regidor electe, i que li
va ser entregada el dia 11/08/11.
El Secretari informa al nou regidor electe que resten a la seva disposició, els documents
als que fa referència l’article 36.2 del ROF, a excepció de l’inventari de patrimoni municipal
atès que el Consistori no el té constituït.
Finalment, el nou regidor electe presta jurament d’acord amb la fórmula prevista al Reial
Decret 707/1979, de 5 d’abril, i l’Alcalde i la resta de regidors li donen la benvinguda i es
posen a la seva disposició.
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A.P. 051.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
• Sessió ordinària de 12/07/11 núm. -007/11.
• Sessió extraordinària de 21/07/11 núm. -008/11.
• Sessió extraordinària de 01/08/11 núm. -009/11.
Es sotmeten a votació els esborranys de les actes corresponents a les sessions abans
referenciades, que resulten aprovades per unanimitat dels presents.
A.P. 052.- DONAR COMPTE i RATIFICACIÓ SI S’ESCAU DE LES RESOLUCIONS DE
L’ALCALDIA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA:
• Resolucions 153/11 a 190/11
Es realitza una correcció en el redactat de la convocatòria que iniciava la relació de
resolucions en la 154, quan en realitat és la 153.
Es dona compte al Ple de la Corporació de la relació de Resolucions núms. 0153/11 a
190/11.
Vistes les Resolucions de l’Alcaldia números 153/11 a 190/11, ambdues incloses, es
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar compte al Ple de la Corporació i ratificar si s’escau les Resolucions de
l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària, amb els números: 153/11 a
190/11, ambdues incloses.
Segon.- Donar, a l’adopció del present acord, els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar l’Alcalde, per signar els documents que siguin necessaris per l’efectivitat
de l’acord adoptat.
Sotmès a votació l’acord precedent, resulta aprovat amb el vot a favor de tots els presents
a excepció del regidor Sr. Ventura Bagaria qui s’absté, argumentant en relació a la
Resolució 153, que no té clar el seu contingut. L’Alcalde respon explicant que es tracta
d’una actuació per tal que el pavelló pugui optar a una qualificació de màxima eficiència
energètica (Classe A) el que donarà peu a que l’equipament pugui optar a la concurrència
de moltes altres subvencions, i que per això era necessari redactar un projecte d’eficiència
energètica, les despeses de redacció del qual també poden ésser subvencionades,
mitjançant la sol·licitud adoptada per la Resolució 153. El Sr. Ventura Bagaria, replica que
ha vist que el redactor del Projecte és el Sr. Aceves, i que en aquest sentit s’hagués pogut
buscar un altre tècnic. L’Alcalde torna a respondre i afirma que es tracta d’una qüestió
d’urgència, el termini per sol·licitar la subvenció s’acabava, i en qualsevol dels casos, el
lògic és que aquest projecte fos redactat pel tècnic redactor del projecte principal.
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A.P. 053.- DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ SI S’ESCAU DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA:
• JGL NÚM. 002/11 21/07/11 (Acords: 08/11 a 11/11)
• JGL NÚM. 003/11 23/08/11 (Acords: 12/11 a 15/11)
• JGL NÚM. 004/11 06/09/11 (Acords: 16/11 a 20/11)
Es dona compte al Ple de la Corporació de la relació d’Acords adoptats per la Junta de
Govern Local, abans relacionats, i es proposa l’adopció d’un acord en els termes següents:
Vistos els Acords de la Junta de Govern Local números 08/11 a 20/11, ambdós inclosos,
adoptats en la sessions abans referenciades es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Donar compte i ratificar si s’escau els Acords de la Junta de Govern Local
números 08/11 a 20/11, ambdós inclosos adoptats en la sessions abans referenciades.
Segon.- Donar, a l’adopció del present acord, els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar l’Alcalde i a la resta de regidors que correspongui, per signar els
documents que siguin necessaris per l’efectivitat de l’acord adoptat.
Sotmès a votació l’acord precedent, resulta aprovat per unanimitat dels presents.
A.P. 054.- APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’AJUTS PER AL DESPLAÇAMENT
D’ALUMNES, QUE CURSEN ESTUDIS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS
(CURS 2010 – 2011), EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
En la sessió ordinària del Ple de la Corporació celebrada el dia 12 de juliol de 2011, va ser
adoptat l’Acord Plenari, núm. 043, pel que es resolgué aprovar les bases reguladores i la
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per al desplaçament d’alumnes que cursen estudis
postobligatoris no universitaris (curs 2010 – 2011), en règim de concurrència competitiva,
les quals foren publicades al BOP, i al taulell d’anuncis de la casa consistorial, conferint als
interessats un termini de 20 dies per a la presentació de sol·licituds.
Vist que d’acord amb les Bases aprovades i la corresponent partida del pressupost vigent,
està prevista una quantitat global a repartir que ascendeix a la suma de 4.500,00.-€
Vist que durant el termini per a la presentació de sol·licituds, n’han estat presentades 26, a
instància de diversos interessats, que es relacionen en l’informe adjunt.
Vist que per odre de l’Alcaldia, el passat dimarts dia 30 d’agost de 2011, es va reunir la
Comissió encarregada de formular la valoració de l’atorgament d’ajuts per al transport
escolar curs 2010 – 2011, d’acord amb la disposició 6ª de la Bases reguladores aprovades
pel Ple de la Corporació, integrada pel Sr. Xavier Pàmies Giménez, regidor d’ensenyament
– Vocal, la Sra. Marta Freixa Masoliver, assistenta social – Vocal, el Sr. Josep Castells
Casellas, regidor de participació ciutadana i comunicació – Vocal i el Sr. Alex Tarroja Piera
com s secretari, la qual ha emès el corresponent informe de valoració de les sol·licituds
presentades i proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts, elevat a l’Alcaldia i que
s’adjunta al present.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Atorgar als peticionaris que seguidament es relacionen un ajut per sufragar les
despeses de transport per a alumnes que cursen estudis post - obligatoris no universitaris
(curs 2010 – 2011), d’acord amb l’informe proposta elaborat per la Comissió encarregada
de formular la valoració de les sol·licituds presentades, que s’adjunta al present, de
conformitat amb les Bases Reguladores, aprovades pel Ple de la Corporació, en sessió de
12 de juliol de 2011:
1.- De l’Esquirol a Roda de Ter (IES Miquel Martí i Pol) - 13 sol·licituds. (Distància aprox.
10 km.):
• Sra. Maria Vilaregut Argerich, DNI núm. 47959925A, Carrer del Pont, núm. 61:
105,00.-€.
• Sra. Núria Rierola Comajoan, DNI núm. 47853170Z, C/ Collsacabra, núm. 10:
105,00.-€.
• Sr. Sergi Arriero Comajoan, DNI núm. 47852985J, C/ Nou, núm.12: 105,00.-€.
• Sra. Irene Oliveras Serra, DNI núm. 47853729K, Mas Casanova del Feu, s/n:
105,00.-€.
• Sr. Eric Sangüesa Bañeza, DNI núm. 47848006W, C/ Manlleu, núm. 2: 105,00.-€.
• Sra. Alba Pérez Pujol, DNI núm. 77750822N, C/ Joan de Serrallonga, núm. 26:
105,00.-€.
• Sra. Núria Illamola Bagaria, DNI núm. 47845727T, Mas Vilaporta, s/n: 105,00.-€.
• Sr. Ot Nogué Aguilar, DNI núm. 47853375N, C/ Verge de Montserrat, núm. 9:
105,00.-€.
• Sra. Júlia Fabregó Caralt, DNI núm. 47852302C, Passeig Les Gorgues, núm. 7:
105,00.-€.
• Sra. Carla Miarons Carbasa, DNI núm. 48040741C, C/ Nou, núm. 13: 105,00.-€.
• Sr. Oriol Sala Solà, DNI núm. 47959767Y, Carrer del Puig, núm. 21: 105,00.-€.
• Sra. Cristina Rubió Serrat, DNI núm. 47957607P, Mas Rubió, s/n: 105,00.-€.
• Sr. Josep Riera Sadurní, DNI núm. 47959577T, Passeig Pedró, núm. 69: 105,00.-€.
2.- De l’Esquirol a diferents centres de Vic – 6 sol·licituds. (Distància aprox. 20 Km):
• Sra. Agnès Navarro Salud, DNI núm. 47848734V, Mas Arcarons, s/n: 210,00.-€.
• Sra. Iría Comajoan Von-Arend, DNI núm. 47852255L, C/ Sant Bartomeu, núm. 8:
210,00.-€.
• Sr. Arnau Mas Molas , DNI núm. 47854031R, C/ Matagalls, núm. 4: 210,00.-€.
• Sr. Sergi Miarons Arisa, DNI núm. 47851897Y, C/ Pedraforca, núm. 3: 210,00.-€.
• Sra. Gemma Carol Padrosa, DNI núm. 47850366Q, C/ Nou, núm. 41 – 2on:
210,00.-€.
• Sra. Anna Carol Padrosa, DNI núm. 47850367V, C/ Nou, núm. 41 – 2on: 210,00.-€.
3.- De Cantoni a Roda de Ter (IES Miquel Martí i Pol) - 3 sol·licituds. (Distància aprox. 17
Km.):
• Sr. Adrià Gil Rovira, DNI núm. 47851146Z, C/ Pla de Balà, núm. 14: 178,50.-€.
• Sra. Alba Molas Riera, DNI núm. 47850958X, C/ Sant Roc, núm. 6: 178,50.-€.
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•

Sra. Anna Domènech Rifà, DNI núm. 47958748E, C/ Major, núm. 46: 178,50.-€.

4.- De l’Esquirol a Tona – 1 sol·licitud. (Distància aprox. 32 Km.):
• Sr. Adrià Rosés Lavilla, DNI núm. 77749694B, Passeig del Pedró, núm. 14:
336,00.-€.
5.- De l’Esquirol a Olot – 1 sol·licitud. (Distància aprox. 42 Km.):
• Sr. Albert Tarrés Arimany, DNI núm. 47851991P, Passeig del Pedró, núm. 82:
441,00.-€.
6.- De l’Esquirol a Masies de Roda - 2 sol·licituds. (Distància aprox. 26 Km.):
• Sr. Gerard Navarro Salud, DNI núm. 47848735H, Mas Arcarons, s/n: 273,00.-€.
• Sr. Marc Ruaix Arriero, DNI núm. 47852984N, C/ Nou, núm. 12: 273,00.-€.
SEGON.- Notificar l’adopció del present Acord, als interessats, als efectes oportuns, i
donar-ne els efectes de publicitat que siguin preceptius.
ANNEX:
ACTA DE LA COMISSIÓ ENCARREGADA DE FORMULAR LA VALORACIÓ DE
L’ATORGAMENT D’AJUTS PER AL DESPLAÇAMENT D’ALUMNES D’ESTUDIS
POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS, CURS 2010 – 2011, EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
A Santa Maria de Corcó, essent les 12:00 hores del dia 30 d’agost de 2011, es reuneix la
Comissió encarregada de formular la valoració de l’atorgament d’ajuts per al transport
escolar curs 2010 – 2011, d’acord amb la disposició 6ª de la Bases reguladores aprovades
pel Ple de la Corporació:
• Sr. Xavier Pàmies Giménez, regidor d’ensenyament – Vocal.
• Sra. Marta Freixa Masoliver, assistenta social – Vocal.
• Sr. Josep Castells Casellas, regidor de participació ciutadana i comunicació –
Vocal.
•

Alex Tarroja Piera, secretari de la Corporació – Secretari.

VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
Els regidors memebres de la Comissió, exposen que a manca de qualsevol altra criteri
establert per les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts, aprovades pel Ple de la
Corporació, el repartiment dels ajuts es portarà a terme en funció de la distància a recórrer
des de cada nucli de població –considerats unitàriament-, sens perjudici, que proposen
introduir modificacions a les bases, per a properes convocatòries per tal de prendre en
consideració altres factors, com les rendes...etc.
L’import global a repartir, ascendeix a la suma de 4.500,00.-€, d’acord amb la partida 1 232
46201 del pressupost vigent, en la que existeix consignació pressupostària suficient. (En
les Bases es detecta un error material atès que es fa referència a la partida: 1 324 48002,
quan la correcte és 1 232 46201).
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Han estat presentades davant el Registre General de la Corporació, 26 sol·licituds, que
consten a l’expedient, la validesa formal de les quals es comprova d’acord amb la
disposició 4ª de les Bases, reguladora de la presentació de sol·licituds, i que presenten la
següent distribució:
1.- De l’Esquirol a Roda de Ter (IES Miquel Martí i Pol), han estat presentades 13
sol·licituds. (Distància aprox. 10 km.).
2.- De l’Esquirol a diferents centres de Vic, han estat presentades 6 sol·licituds. (Distància
aprox. 20 Km.).
3.- De Cantoni a Roda de Ter (IES Miquel Martí i Pol), han estat presentades 3 sol·licituds.
(Distància aprox. 17 Km.).
4.- De l’Esquirol a Tona, ha estat presentada una sol·licitud. (Distància aprox. 32 Km.).
5.- De l’Esquirol a Olot ha estat presentada una sol·licitud. (Distància aprox. 42 Km.).
6.- De l’Esquirol a Masies de Roda han estat presentades 2 sol·licituds. (Distància aprox.
26 Km.)
D’acord amb el criteri de repartiment proposat per aquesta Comissió, es reparteix la
quantitat global pressupostada en funció de la distància a recórrer en cada desplaçament:
(Total Quilometratge: 427 Km. 4.500 : 427 = 10,5)
1.- De l’Esquirol a Roda de Ter (IES Miquel Martí i Pol) - Distància aprox. 10 km: 105,00.-€
per beneficiari (10,5 x 10).
2.- De l’Esquirol a diferents centres de Vic - Distància aprox. 20 Km: 210,00.-€ per
beneficiari. (20 x 10,5).
3.- De Cantoni a Roda de Ter (IES Miquel Martí i Pol) - Distància aprox. 17 Km: 178,5.-€
per beneficiari (17 x 10,5).
4.- De l’Esquirol a Tona - Distància aprox. 32 Km: 336,00.-€ per beneficiari (32 x 10,5).
5.- De l’Esquirol a Olot - Distància aprox. 42 Km: 441,00.-€ per beneficiari (42 x 10,5).
6.- De l’Esquirol a Masies de Roda - Distància aprox. 26 Km: 273,00.-€ (26 x 10,5).

D’acord amb les anteriors consideracions es proposa a l’Alcaldia l’atorgament dels
següents ajuts:
1.- De l’Esquirol a Roda de Ter (IES Miquel Martí i Pol) - 13 sol·licituds. (Distància aprox.
10 km.):
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•
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•
•
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•
•
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•
•

Sra. Maria Vilaregut Argerich, DNI núm. 47959925A, Carrer del Pont, núm. 61:
105,00.-€.
Sra. Núria Rierola Comajoan, DNI núm. 47853170Z, C/ Collsacabra, núm. 10:
105,00.-€.
Sr. Sergi Arriero Comajoan, DNI núm. 47852985J, C/ Nou, núm.12: 105,00.-€.
Sra. Irene Oliveras Serra, DNI núm. 47853729K, Mas Casanova del Feu, s/n:
105,00.-€.
Sr. Eric Sangüesa Bañeza, DNI núm. 47848006W, C/ Manlleu, núm. 2: 105,00.-€.
Sra. Alba Pérez Pujol, DNI núm. 77750822N, C/ Joan de Serrallonga, núm. 26:
105,00.-€.
Sra. Núria Illamola Bagaria, DNI núm. 47845727T, Mas Vilaporta, s/n: 105,00.-€.
Sr. Ot Nogué Aguilar, DNI núm. 47853375N, C/ Verge de Montserrat, núm. 9:
105,00.-€.
Sra. Júlia Fabregó Caralt, DNI núm. 47852302C, Passeig Les Gorgues, núm. 7:
105,00.-€.
Sra. Carla Miarons Carbasa, DNI núm. 48040741C, C/ Nou, núm. 13: 105,00.-€.
Sr. Oriol Sala Solà, DNI núm. 47959767Y, Carrer del Puig, núm. 21: 105,00.-€.
Sra. Cristina Rubió Serrat, DNI núm. 47957607P, Mas Rubió, s/n: 105,00.-€.
Sr. Josep Riera Sadurní, DNI núm. 47959577T, Passeig Pedró, núm. 69: 105,00.-€.

2.- De l’Esquirol a diferents centres de Vic – 6 sol·licituds. (Distància aprox. 20 Km):
• Sra. Agnès Navarro Salud, DNI núm. 47848734V, Mas Arcarons, s/n: 210,00.-€.
• Sra. Iría Comajoan Von-Arend, DNI núm. 47852255L, C/ Sant Bartomeu, núm. 8:
210,00.-€.
• Sr. Arnau Mas Molas , DNI núm. 47854031R, C/ Matagalls, núm. 4: 210,00.-€.
• Sr. Sergi Miarons Arisa, DNI núm. 47851897Y, C/ Pedraforca, núm. 3: 210,00.-€.
• Sra. Gemma Carol Padrosa, DNI núm. 47850366Q, C/ Nou, núm. 41 – 2on:
210,00.-€.
• Sra. Anna Carol Padrosa, DNI núm. 47850367V, C/ Nou, núm. 41 – 2on: 210,00.-€.
3.- De Cantoni a Roda de Ter (IES Miquel Martí i Pol) - 3 sol·licituds. (Distància aprox. 17
Km.):
• Sr. Adrià Gil Rovira, DNI núm. 47851146Z, C/ Pla de Balà, núm. 14: 178,50.-€.
• Sra. Alba Molas Riera, DNI núm. 47850958X, C/ Sant Roc, núm. 6: 178,50.-€.
• Sra. Anna Domènech Rifà, DNI núm. 47958748E, C/ Major, núm. 46: 178,50.-€.
4.- De l’Esquirol a Tona – 1 sol·licitud. (Distància aprox. 32 Km.):
• Sr. Adrià Rosés Lavilla, DNI núm. 77749694B, Passeig del Pedró, núm. 14:
336,00.-€.
5.- De l’Esquirol a Olot – 1 sol·licitud. (Distància aprox. 42 Km.):
• Sr. Albert Tarrés Arimany, DNI núm. 47851991P, Passeig del Pedró, núm. 82:
441,00.-€.
6.- De l’Esquirol a Masies de Roda - 2 sol·licituds. (Distància aprox. 26 Km.):
• Sr. Gerard Navarro Salud, DNI núm. 47848735H, Mas Arcarons, s/n: 273,00.-€.
• Sr. Marc Ruaix Arriero, DNI núm. 47852984N, C/ Nou, núm. 12: 273,00.-€.
Els Vocals
Xavier Pàmies Giménez,
regidor d’ensenyament

El Secretari
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Marta Freixa Masoliver,
assistenta social
Josep Castells Casellas,
regidor de participació ciutadana i comunicació

Alex Tarroja Piera

Sotmesa a votació la proposta d’acord precedent, resulta aprovada per unanimitat dels
presents, si bé amb caràcter previ a la votació realitza una correcció fent constar Sra. Núria
Bagaria Illamola, realment és diu Núria Illamola Bagaria (El secretari pren nota i efectua la
correcció).
A.P. 055.- MOCIÓ DE SUPORT AL SISTEMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES
ESCOLES CATALANES
Antecedents
EL TSJC ha fet públic durant els últims dies la interlocutòria que estableix que la
Generalitat haurà d'informar de les mesures preses per a fer complir la sentència que el
Tribunal Suprem (TS) va emetre el passat 22 de desembre de 2010 en què pretenia obligar
la Generalitat de Catalunya a reintroduir el castellà a les escoles "com a llengua vehicular
de forma proporcional i equitativa en relació al català” en tots els cursos del cicle
d'ensenyament obligatori.
Aquesta sentència del Tribunal Suprem és l’aplicació de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'Estatut i en resposta a tres recursos de pares d'alumnes que volen
que els seus fills estudiïn en castellà i també rebre en castellà les comunicacions del centre
escolar.
El Tribunal Suprem va declarar en el seu moment que "el dret del recurrents al fet que el
castellà s'utilitzi també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat
Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que
calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència
31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua
vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la mateixa manera,
declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra
documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel centre siguin també en
castellà", conclou la part dispositiva de la sentència.
Segons les sentències del Tribunal Suprem, “res impedeix que l'Estatut reconegui el dret a
rebre l'ensenyament en català i que aquesta sigui llengua vehicular i d'aprenentatge en tots
els nivells d'ensenyament. Però també, no obstant això, res impedeix que el castellà no
sigui objecte d'un dret idèntic”.
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La recent interlocutòria del TSJC exposa que els ciutadans que van guanyar la sentència
del Tribunal Suprem van reclamar-li l'execució de la sentència, i que per això va demanar
al Departament d'Ensenyament que donés explicacions sobre les mesures preses després
de la sentència del Tribunal Suprem. La Generalitat va fer-li arribar un document amb
dades estadístiques i amb la conclusió que, per garantir l'exigència legal del ple domini de
les dues llengües cooficials al final de l'ensenyament obligatori, calia mantenir el model
d'immersió lingüística en català.
En canvi, el TSJC considera insuficient aquesta al·legació i que la sentència del Suprem no
es compleix. A més, recorda que el Tribunal Suprem establia que el castellà havia de ser
llengua vehicular, en una proporció que el departament podia establir, però que no podia
consistir en una assignatura més, trencant així el model d’immersió lingüística a l’escola
catalana.
Aquesta sentència és una de les afectacions de la retallada de l'Estatut de Catalunya i es
produeix a més contra la immersió lingüística, un aspecte nuclear que ha estat elogiat
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les
persones nouvingudes i com a model de cohesió social a Catalunya.
Atès que les sentències del Tribunal Suprem suposen una càrrega contra la construcció
d’una llengua comuna i ataquen greument la cohesió del poble català.
Atès el rebuig àmpliament majoritari de la societat catalana a la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, expressada en la gran manifestació del 10 de
juliol del 2010.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que ha de continuar essent l’eix
vertebrador de tota l’activitat educativa i com eina clau en la inclusió social del nostre país.
En relació als antecedents exposats, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció
dels acords següents:
ACORDS:
Primer.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles
catalanes.
Segon.- Rebutjar les sentències del Tribunal Suprem espanyol i la interlocutòria del TSJC
que intenten imposar la fi del sistema d’immersió lingüística en les escoles catalanes.
Tercer.- Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar
sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que
possibiliti la cohesió social del nostre país.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a vetllar pel model d’immersió lingüística de les
nostres escoles i respondre amb tots els mitjans institucionals i legals contra qualsevol
agressió d’aquest model.
Cinquè.- Donar suport a les accions de rebuig que estan sorgint des de la societat civil
contra les sentències del Tribunal Suprem espanyol i en defensa del model d’immersió
lingüística escolar.
Sisè.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments de Catalunya, al Tribunal Suprem, al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament d’Educació, als diferents Grups
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Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al grups del Congrés i del Senat i a la
Plataforma Somescola.
Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada per unanimitat dels presents.

A.P. 056.- PRECS i PREGUNTES
Finalment l’Alcalde obre un torn de precs i preguntes que inicia el regidor Sr. Bagaria, qui
formula una pregunta en relació a l’estat de les obres finançades amb el “2on pla
Zapatero”, a Sant Martí, i en aquest sentit s’interessa en relació a l’estat de les connexions
i demana si s’hauria de retirar el rètol.
L’Alcalde respon que no té coneixement d’aquesta actuació i que s’informarà per tal de
donar-li una resposta en el proper Ple.
Intervé el regidor Sr. Comas qui recorda els antecedents de l’actuació, i afirma que també
manquen els hidrants.
El regidor d’Esquerra, Sr. Ventura Bagaria, també sol·licita informació en relació a “l’antena
de Sant Martí –d’Orange-”, i demana a l’Equip de Govern, si es poden fer gestions, per tal
que es puguin connectar altres companyies a l’antena de referència.
Intervenen els Senyors Sebastià Riera i Àlex Montanyà i responen, que es faran gestions
per tal de donar una resposta a aquesta qüestió, si bé s’ha de prendre en consideració que
es tracta d’un equipament privat, d’una companyia privada.
Es constata que no es volen formular més intervencions i l’Alcalde aixeca la sessió, de la
qual com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Alex Tarroja Piera

Vist i plau
L’alcalde

Sebastià Riera Cusí
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