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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del 29 de setembre de 
dos mil setze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia set de setembre de dos mil setze. Essent les 
vint hores trenta minuts, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els senyors 
que tot seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i 
Gil, als efectes de fer sessió pública extraordinària i urgent en 1ª convocatòria, la qual 
es va convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                                
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS 
RIEL AFONSO VIDAL 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
- PROPOSTA D’APORTACIÓ ECONÒMICA, SI S’ESCAU, PER COB RIR LA 

DESPESA D’UN DOCENT A L’ESCOLA DE LA VALL FOSCA 
 

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 
 
- PROPOSTA D’APORTACIÓ ECONÒMICA, SI S’ESCAU, PER C OBRIR LA 
DESPESA D’UN DOCENT A L’ESCOLA DE LA VALL FOSCA  
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L’Ajuntament de la Torre de Capdella atesa l’alarma social que s’ha generat a l’Escola 
de la Vall Fosca pel nomenament d’un docent del centre per aquest curs escolar. 
 
Atès que en data 5 de setembre de 2016 es va reunir l’AMPA amb el Director dels 
Serveis Territorials a Lleida, Sr. Miquel Àngel Cullerés i l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, sense que s’arribés a un acord entre les parts, i on els pares van manifestar la 
decisió ferma que no portaran els seus fills a l’escola mentre duri aquest conflicte. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella vol que els nens i nenes de l’escola 
puguin ser escolaritzats des del primer dia lectiu del curs, proposa al Departament 
d’Ensenyament fer-se càrrec de la despesa d’un docent, nomenat pel propi 
Departament d’Ensenyament en substitució del mestre nomenat en aquest moment i 
mentre no es resolgui aquesta situació. 
  
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Proposar al Departament d’Ensenyament que l’Ajuntament es farà càrrec de 
la despesa que comportaria contractar un docent per l’Escola de la Vall Fosca, nomenat 
pel propi Departament, mentre duri la situació de conflicte i en substitució del docent 
nomenat en primera instància, a fi i efecte que els nens i nenes no es vegin afectats en 
els seus drets d’escolarització i apartar-los en la mesura del que sigui possible del 
conflicte generat. 
 
SEGON.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament la resolució d’aquest conflicte el 
més aviat possible, per no causar més alarma social al municipi. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Conselleria i als Serveis Territorials de Lleida del 
Departament d’Ensenyament perquè en donin curs a la tramitació de l’expedient. 
 
QUART.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Peró pren la paraula per comentar que desprès de llegir el text, hi ha coses que 
hi està d’acord perquè son els representants del municipi, però creu que si aquesta fos 
la solució ja es podria tirar endavant però l’ajuntament no té facultats d’ensenyament i 
aquesta no és la solució al problema tal com es va explicar a la reunió. 
Amb aquest opció sembla que volem un mestre més. 
- El Sr. Dalmau contesta que no és això. Es vol un mestre substitut. 
- El Sr. Peró pregunta si és cosa nostra 
- El Sr. Dalmau contesta que no, però és una mesura per fer que ensenyament es 
mogui. 
- El Sr. Peró comenta que és ensenyament qui nomena els mestres i qui els paga, no 
l’ajuntament. 
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- El Sr. Dalmau explica que es pot fer un conveni com es fan amb altres coses, per 
pagar un mestre mentre duri el conflicte. 
- El Sr. Peroy comenta que això es va parlar a la reunió del dia 5, i es va quedar que es 
faria així. 
- El Sr. Peró explica que es va preguntar al Sr. Cullerès si l’Ajuntament podia contractar 
un mestre i va dir que sols per menjadors o monitors però no com a mestre. 
- El Sr. Peroy contesta que se li va preguntar si es podia paga un mestre substitut, i va 
dir que el mestre l’havia de posar i Ensenyament i pagar-lo el propi Departament. 
Llavors se li va dir que ja es parlaria per part de l’ajuntament amb la Conselleria per 
parlar d’aquest tema. 
Aquest acord s’ha passat a l’advocat per preguntar si amb aquest acord es podria 
generar algun problema legal i va dir que no. 
- El Sr. Dalmau explica que l’Ajuntament té un conveni amb la Escola Bressol i es 
podria fer un conveni en aquest sentit. 
- El Sr. Peró diu que no vol que se’l malinterpreti, sols expressa que veu que a aquesta 
proposta li diran que no perquè l’Ajuntament no en té competència. 
- El Sr. Afonso cometna que més enllà del recorregut de la proposta ell en vol dona 
suport.  Comenta que som un poble petit i l’escola és molt important al municipi i és 
important afavorir la seva continuïtat. 
També proposa fer una reunió a més a més per trobar més solucions. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint hores 
quaranta  minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un 
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 26 d’octubre de 2016 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


