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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 09/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data: 9 de setembre de 2011 
Horari: de 19:05 a 19:15 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Josep Maria Planas i Pujol, regidor (PSC-PM) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen 
set regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c) 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Mocions referents al model educatiu català i la immersió lingüística a l'escola 
 
La portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) dóna lectura a la Moció presentada pel seu 
grup que transcrita literalment diu: 
 
"Arran de les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el desembre passat 
i la posterior interlocutòria de 2 de setembre en relació al model educatiu català i la llengua, el grup 
municipal de CiU proposa al Ple de l'ajuntament l'aprovació de la següent 
 

MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ 
 
El model d'immersió lingüística a l'escola catalana és una història d'èxit de més de 30 anys, que ha 
garantit i promogut un model de societat cohesionat i d'igualtat d'oportunitats. 
 
Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot, la complicitat i l'esforç de famílies 
no catalanoparlants i el professorat, que han posat en tot moment el benefici de l'infant per sobre de tot.  
 
Ha estat reconegut i posat d'exemple en nombroses ocasions internacionalment i pel High Level Group on 
Multilinguism de la Unió Europea. 
 
No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, competent, on el català és la 
llengua comuna, el castellà és après amb resultats idèntics a la resta de l'estat -tal com estableixen els 
Informes PISA, que avalua internacionalment els coneixements adquirits de la mà de l'Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmica (OCDE)- i garanteix el coneixement d'una tercera llengua. 
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El TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes adoptades al Parlament i en plena 
vigència (LNL 1983, LPL1998 i LEC 2009, que conté en el Títol II el règim lingüístic del sistema educatiu de 
Catalunya).  
 
Per tot això, acordem: 
 
Primer. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa aquesta 
ofensiva jurídica. 
 
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d'immersió lingüística, que no només no pot 
aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del s. 
XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües d'origen. 
 
Tercer. Reconèixer i agrair la tasca col•lectiva que ha fet possible aquest model, des dels estudis de Galí al 
1923, passant pel lideratge de Pi-Sunyer com a Conseller de la Generalitat restaurada l'any 1978 i tots els 
governs que mai han dubtat a desenvolupar les tesis dels experts en aquesta qüestió. 
 
Quart. Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la ciutadania en aquest 
sentit, així com adherir-nos a la campanya de somescola.cat que, entre d'altres coses, convoca una 
concentració davant els ajuntaments el dilluns 12 de setembre a les 19h. 
 
Cinquè. Enviar aquesta moció al TSJC, a Convivència Cívica Catalana, a l'entitat somescola.cat, als grups 
parlamentaris, al Govern de la Generalitat i al Consell Escolar Municipal." 
 
 
El portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM) dóna 
lectura a la Moció presentada pel seu grup que transcrita literalment diu: 
 
"Acord sobre la llengua 
 
Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el model 
d'immersió lingüística a les escoles de Catalunya, el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de 
Catalunya volem expressar el següent: 
 
El model lingüístic de l'escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha estat un model d'èxit, 
gràcies al qual la nostra societat gaudeix d'un bon nivell d'educació i cohesió social. A més, la comunitat 
educativa, en la seva majoria, l'avala. 
 
La immersió lingüística, enfront d'altres models, permet un sistema educatiu sense separar els nois i les 
noies per raó de llengua. A més, s'ha demostrat que el model d'immersió permet el coneixement de les dues 
llengües oficials en acabar l'ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. 
 
En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha contribuït, sens dubte, a 
equilibrar el pes del català i el castellà, força desequilibrat en diferents àmbits. 
 
Les noves realitats socials, fruit de l'arribada de famílies nouvingudes als nostres municipis, reforcen la 
idoneïtat d'un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió social als barris i als municipis, i que 
exerceix de sistema d'acollida i arrelament dels nois i noies immigrants. 
 
Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel trilingüisme com a horitzó 
desitjable del nostre sistema educatiu. 
 
Per tot això, acordem: 
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1. Donar suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar el model d'immersió 
lingüística a les escoles de Catalunya. 
 
2. Traslladar aquesta resolució als ajuntaments adherits perquè, si ho consideren oportú, l'aprovin en els 
seus plens, juntes de Govern Local o juntes de portaveus." 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, ACORDA aprovar ambdues mocions. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari L'alcaldessa 
 
 
 
Ramon Conillera i Marsal Lídia Bargas i Musoy 
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