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A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 21 hores de la data assenyalada es reuneixen, en 
primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la presidència de l’alcalde, i 
assistits per la Secretària de la Corporació, als efectes de celebrar sessió extraordinària  amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 

 
1.-   Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals 2013 

2.-   Concertació d’una operació de tresoreria 
 

3.-   Declaració de no disponibilitat de crèdits en aplicació de l’art. 2 del RDL 20/2012 
 

El Sr. Alcalde excusa l’assistència dels regidors/es   Goretti Vila  i Ernest Sánchez. 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.-  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2013. 
 
Vista la proposta d’acord, informada per secretaria-intervenció, que l’Alcaldia ha emès en data 14 de 
novembre de 2012 , i que es transcriu a continuació: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en data 29 d’octubre de 2012, va  aprovar provisionalment per a l’exercici 2013 i 
següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles 



Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal�lacions i obres. 
Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana. 
Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. 
Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 
Ordenança Fiscal núm. 21. Reguladora dels preus públics municipals 

 
L’esmentat acord va ser sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de data 5 de novembre de 2012 i en tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de tributs, i de 
modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2013, s’han presentat les 
següents al�legacions: 
 
 

o Al�legació núm. 1 presentada en data 19 de novembre de 2012, R.E. núm. 1372, per la Sra. Esther 
Lladó i Rusca, en la seva qualitat de presidenta d’ERC-Fonollosa, i que es transcriu a continuació: 

 
“Al�legació presentada per la Secció Local d'ERC-Fonollosa a la modificació de l'Ordenança Fiscal 

núm. 8 “Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana” (plusvàlues). 

 

Esther Lladó i Rusca, Presidenta de la Secció Local d'ERC-Fonollosa, en nom i representació de la 
mateixa, 
 
EXPOSO: 
 
El passat 29 d'octubre es va aprovar inicialment per Ple municipal la Modificació de les Ordenances 
Fiscals per a 2013, on s'hi incloïa la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 8 “Impost sobre l'increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana”. Aquesta modificació va ser aprovada per 
unanimitat de tots els presents. 
 
Les propostes de modificació de les ordenances s'havien debatut i acordat entre els tres grups de l'Equip 
de Govern en les reunions de Junta de Govern, però en cap cas s'havia fet referència a l'esmentada 
Ordenança número 8. Així doncs, els tres Regidors d'ERC van sentir a parlar per primera vegada de la 
proposta de modificació durant el transcurs del mateix Ple, i vista l'explicació que va fer la Regidora 
responsable de l'àrea, es va considerar adequat donar-hi suport sense veure-hi cap inconvenient. Una 
vegada contrastat amb els tres regidors presents, i avaluada la situació, considerem que l'explicació no va 
ser ajustada a la realitat, ja que es va informar que s'havien introduït canvis a l'ordenança adaptant-la a la 
normativa estatal, tot eliminant la reducció del 40% a efectes de determinar la base imposable de l'impost, 
que es calcula mitjançant els nous valors cadastrals, revisats l'any 2008 i que actualment es troben 
sobrevalorats. 
 
AL�LEGACIONS: 
 
I. Si revistem l'ordenança aprovada, veiem que el punt 3 de l'article 8è diu: “(3): Com a conseqüència del 
procediment de valoració col�lectiva de caràcter general, i a efectes de la determinació de la base 
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imposable d’aquest impost, s'aplicarà als nous valors cadastrals dels  terrenys el percentatge de reducció 
del 40%.” 
D'això se'n desprèn que, en tot cas, el text de l'ordenança no es va modificar, tot i que aquesta reducció 
va deixar de ser aplicable al sobrepassar els 4 anys després de la nova valoració. Així, ens trobem que, 
sense modificar els diversos tipus de gravamen per tram, de facto, ha augmentat la taxa un 40 % 
respecte el 2012. Així, l'impost d'una plusvàlua el resultat del qual el 2012 era una taxa de 5.000 €, 
passarà a ser de 7.000 € el 2013. Això es considera totalment inoportú, sobretot tenint en compte la 
situació socioeconòmica actual i l'acord polític general de congelar les taxes de l'Ajuntament de 
Fonollosa. 
Per això considerem que s'ha de sol�licitar a l'Organisme de Gestió Tributària que ens confeccioni una 
proposta de modificació dels tipus de gravaven que s'apliquen amb la finalitat d'establir la base imposable 
(a la qual s'hi aplica el 30 % per determinar el valor de la quota). Aquesta modificació ha d'establir uns 
valors finals de la quota iguals als vigents l'any 2012, amb la finalitat de pal�liar l'augment sobrevalorat 
dels valors cadastrals als quals s'aplica l'impost. 
 
II. Per tal d'esvair males interpretacions, proposem que s'elimini el punt 3r de l'article 8è. 
 

SOL�LICITO: 
 
I. Que es tinguin per presentades les anteriors al�legacions i, en base a les consideracions que en 
aquestes s'hi efectuen, s'aprovi una modificació del tipus de gravamen que estableixi uns valors finals de 
la quota iguals als vigents l'any 2012. 
 
II. Que en Sessió de Ple s'expliquin les modificacions exactes de redactat que es va realitzar a 
l'ordenança núm. 8, i que van portar confusió arran de l'exposició efectuada al Ple del 29 d'octubre. 
 
III. Que en compliment de l'Acord de Govern signat entre CiU i ERC a l'Ajuntament de Fonollosa, es 
compleixi el punt que determina que els temes es tractaran i acordaran en les Juntes de Govern 
setmanals entre tots els grups municipals ja que, segons sembla, la decisió va ser presa conscientment 
sense contrarestar-la amb la resta de formacions. 
 
 

o Al�legació núm. 2, presentada en data 12 de desembre de 2012, R.E. núm. 1495, pel Sr. Joan Grau 
Comas, en la seva qualitat de president de CDC-Fonollosa, i que es transcriu a continuació: 
 

“Al�legació presentada per l’Agrupació Local de CDC Fonollosa a la aprovació inicial de la 

Ordenança Fiscal núm 8 “Impost sobre l’increment  de valor dels terrenys de naturalesa  urbana”. 

En Joan Grau i Comas, en qualitat de President de la Agrupació Local de CDC Fonollosa, 

EXPOSA: 

En el passat Ple Municipal, celebrat el dia 29 d’octubre es van aprovar inicialment les Ordenances Fiscals 
per al exercici 2013, incloent entre elles la O.F.8; “Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana”. Aquesta Ordenança Fiscal va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors 



presents, doncs la modificació de redactat presentada, a proposta del equip tècnic de l’Ajuntament incloïa 
els següents canvis en el redactat: 

1. Inclusió d’un nou Article 2, punts del 1 al 6, per clarificar aquells Actes no subjectes a la O.F. 
8. 

2. Inclusió del article 3.3, en referència als subjectes passius en casos de vivendes en dació 
en pagament. 

3. La O.F.8 no incloïa cap altre canvi en el seu redactat, tot i que al darrer moment es va tenir 
coneixement de que en el cas de l’article 8.3, la reducció aplicada del 40% sobre els nous 
valors cadastrals que es venia aplicant des de la darrera revisió dels valors cadastrals del  
any 2008 en realitat deixava de tenir efecte doncs com es desprèn del Text Refós de la Llei 
Reguladora de la Hisenda Local (R.D 2/2004 de 5 de març) en el seu article 107, apartat 3: 
 ”Els ajuntaments podran establir una reducció quan es modifiquin els valors 

cadastrals com a conseqüència d’un procediment de valoració col�lectiva de caràcter 

general. En aquest cas, es prendrà com a valor del terreny, o de la part d’aquest que 

correspongui segons les regles contingudes a l’apartat anterior, l’import que resulti 

d’aplicar els nous valors cadastrals dita reducció durant el període de temps i 

percentatge màxims següents:  

La reducció, en el seu cas, s’aplicarà, com màxim, respecte de cadascú dels cincs 

primers anys d’efectivitat dels nous valors cadastrals”. 

 

Així doncs, es desprèn que la reducció del 40% sobre la base imposable de càlcul de la taxa deixa de 
tenir validesa, i per tant la base imposable per al càlcul incrementa el 40%. 
 
AL.LEGA: 

 
En la votació per a la aprovació de les ordenances fiscals del passat Ple municipal del 29 d’octubre no es 
va tenir en compte el impacte sobre la base imposable per al càlcul de la taxa que produïa la retirada de 
la reducció del 40% sobre els valors cadastrals. 
 
SOL�LICITA: 

 
Que es posi a votació del Ple municipal la modificació del redactat de la Ordenança Fiscal nº 8 “Impost 
sobre el Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana”, d’acord amb la següent proposta, per tal 
de compensar el increment del 40% sobre la base imposable: 
 

1. Eliminació del article 8, apartat 3. 
2. Modificació dels tipus de gravamen i quota segons el quadre següent: 

 

Període de generació del increment de valor Gravamen Quota aplicable a la base imposable 

Període entre 1 i 5 anys 3,7 18% 

Període entre 1 i 10 anys 3,5 18% 

Períodes entre 1 i 15 anys 3,2 18% 

Període entre 1 i 20 anys 3 18% 
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Estudiades i valorades les anteriors al�legacions es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Estimar les al�legacions núm. 1 i núm. 2  presentades i que s’han transcrit en la part expositiva del 
present acord i, un cop incorporades les modificacions derivades de les reclamacions presentades, en les 
Ordenances Fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2013, resulta el 
text definitiu que es conté en document annex. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.  
 
Tercer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les Ordenances 
fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal�lacions i obres. 
Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana. 
Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. 
Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 
Ordenança Fiscal núm. 21. Reguladora dels preus públics municipals 

 
 
Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que 
s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i 
general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de 28 de setembre de 2012: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal�lacions i obres. 
Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana. 
Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. 
Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 

 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per 
a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris 
següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, 
així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 



 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les 
Ordenances fiscals detallades seguidament:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal�lacions i obres. 
Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana. 
Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. 
Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 

 
Sisè.- Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant  el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província”. 
 
Vist que, per tal de facilitar la votació de l’acord, el grup d’ERC proposa la modificació de l’apartat tercer 
de la sol�licitud , d’acord amb el següent redactat:  
 
“III. Que en compliment de l'Acord de Govern signat entre CiU i ERC a l'Ajuntament de Fonollosa, es 
compleixi el punt que determina que els temes es tractaran i acordaran en les Juntes de Govern 
setmanals entre tots els grups municipals ja que, segons sembla, la decisió va ser presa conscientment i 
sense contrarestar-la amb la resta de formacions”. 
 
S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’Alcaldia transcrita en la part expositiva del 
present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Hernàndez reitera els raonaments continguts en l’al�legació fent constar que es  va aprovar la 
modificació de les ordenances fiscals sense haver tractat prèviament el contingut de la modificació de 
l’OF reguladora de les plus-vàlues. 
 
El Sr. Grau diu que, a la vista de l’al�legació presentada, es va considerar que hi havia d’haver una 
proposta econòmica i, per aquest motiu, es va presentar la segona al�legació.  
 
El Sr. Eloi Hernàndez diu que no es va presentar cap proposta econòmica per que el que calia era obrir 
un període per parlar de la proposta de tipus per tal d’igualar-la a la de l’any anterior. 
 
El Sr. Alcalde vol fer constar que va proposar presentar una proposta d’acord conjunta i no va ser 
possible. Tanmateix considera que la presentació de dos al�legacions per part d’un mateix equip de 
govern és un procediment estrany. 
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2.- CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA 
 
El Sr. Alcalde retira aquest punt de l’ordre del dia amb motiu de no disposar de les ofertes sol�licitades a 
les entitats bancàries. 

 
 
3.-  DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS EN APLICACIÓ DE L’ART. 2 DEL RDL 
20/2012. 
 
Vista la proposta d’acord que l’Alcaldia ha emès en data 17 de desembre de 2012 i que diu el següent: 
 
“D’acord amb el que estableix l’article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de 
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, al personal del sector públic se li reduiran les retribucions 
anuals per l’any 2012 en l’import equivalent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre. 
 
L’apartat 4 de l’esmentat article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, disposa que les quantitats derivades de la 
supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues 
addicionals equivalents es destinaran  en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o 
contractes d’assegurances col�lectives que incloguin la cobertura de les contingències de jubilació, amb 
compliment de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i d’acord 
amb els termes que determinin les corresponents lleis de pressupostos. 
 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va realitzar, en data 5 de setembre de 2012, una nota 
informativa per a l’aplicació de les esmentades disposicions legals, la qual va ser modificada per una 
posterior de data 23 d’octubre de 2012. 
 
Aquesta última  aclareix l’anterior i determina que procedeix pel conjunt de les administracions públiques 
el següent: 
 

1. Bloquejar els crèdits corresponents per l’import de les quanties que correspongui percebre el 
mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extra com de la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents d’aquest mes, la qual cosa 
pot realitzar-se mitjançant un acord de no disponibilitat. 
 

2. L’adopció de l’acord anterior produirà en la liquidació del pressupost de 2012, un menor dèficit o 
un major superàvit a l’inicialment previst en termes del Sistema Europeo de Cuentas. En el 
supòsit de superàvit, per aplicació de l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el seu import haurà de destinar-se a reduir 
l’endeutament net. 
 
 



3. L’apartat 4 afegeix el compromís de que les quantitats derivades de la supressió de les 
esmentades retribucions es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de 
pensions o contractes d’assegurances col�lectives, en els termes i amb l’abast que es determinin 
en les corresponents lleis de pressupostos. Per tant, en l’any o anys en que aquestes lleis 
disposin la seva aplicació, hauran de dotar-se els crèdits en el pressupost, en els termes i amb 
l’abast que es determini. 
 

 
Als efectes de declarar els crèdits indicats com a no disponibles cal tenir en compte l’article 33 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril que estableix: 
 

1. “La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’ immobilitza la totalitat o part 
del saldo de crèdit d’ una partida pressupostària, declarant-lo como no susceptible d’ utilització. 

2. La declaració de no disponibilitat no suposarà  l’ anul�lació del crèdit, però amb càrrec al saldo 
declarat no disponible no podrà acordar-se autoritzacions de despeses ni transferències i el seu 
import no podrà ser incorporat al pressupost de l ‘exercici següent. 

3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així como la seva reposició a 
disponible, al ple de l’ entitat”. 

 
En conseqüència, es proposa al ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Declarar la quantitat de 23.667,29 euros(VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS 
AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS), resultant de les aplicacions pressupostàries que s’indiquen, com a no 
disponible i no susceptible d’utilització. 
 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

CONCEPTE IMPORT 

16.13000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX(BRIGADA) 2.842,94 € 

23.13000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX(INFORMÀTIC) 515,87 € 

32.13000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX(EDUCACIÓ) 9.307,83 € 

32.13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL(EDUCACIÓ) 36,40 € 

34.13000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX(GIMNÀTICA) 174,35 € 

34.13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL(SOCORRISTES) 718,94 € 

92.12001 RETRIBUCIONS GRUP A2 FUNCIONARIS 699,38 € 

92.12003 RETRIBUCIONS GRUP C1 FUNCIONARIS 622,30 € 

92.12006 TRIENNIS FUNCIONARIS  361,92 € 

92.12100 COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS 744,71 € 

92.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 2.759,12 € 

92.13000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX (ADMINISTRACIÓ) 4.883,53 € 

TOTAL 
 

23.667,29 € 
 

 
Segon.- Afectar els crèdits a les finalitats establertes a l’apartat quart de l’article segon del Reial Decret 
Llei 20/2012”. 
 
 
S’ACORDA: 



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’Alcaldia transcrita en la part expositiva del 
present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN PUNT URGENT NO INCLÓS A LA CONVOCATÒRIA. 
 
Sr. Alcalde justifica la necessitat d’incloure a l’ordre del dia i sotmetre a votació l’aprovació d’una moció de 
rebuig a l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació. 
 
Atès allò que disposen l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el ROF, 
 
S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- Incloure a l’Ordre del dia de la present convocatòria, per motius d’urgència, el següent punt: 
 
 
MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE 
L’EDUCACIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CIU I PSC DE L’AJUNTAMENT DE 
FONOLLOSA. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre de membres de la  corporació. 
 
4.- MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT 
DE L’EDUCACIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CIU I PSC DE L’AJUNTAMENT 
DE FONOLLOSA 
 
Vista la moció  presentada pels grups d’ERC, CIU i PSC de l’Ajuntament de Fonollosa que es transcriu a 
continuació: 

 
“El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer recentment 
l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, un projecte que representa un nou 
atac al sistema educatiu català i al model d’immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model 
d’èxit i que ha estat implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya.  
 

Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha resultat integrador i ha 
evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la 
convivència i la cohesió social i ha estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de 
continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al 
llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar en perill 
un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país.  



 
L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del govern de l’estat és evident. 
Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de trencar la normalització de la llengua catalana i un menyspreu 
vers el projecte pedagògic i de promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els anys a 
Catalunya.  
 
Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i contundent en defensa del 
model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei 
d’educació de Catalunya. La millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa 
per a què de forma autònoma puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, professors i alumnat.  
 
Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social catalana es converteix en una 
mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim possible la convocatòria d’un referèndum d’independència 
que permeti aconseguir l’estadi de plena llibertat i sobirania per establir un model educatiu que respongui 
únicament a la realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya.   
 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, els grups municipals d’ERC, CIU i PSC proposen l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.  Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Fonollosa a la reforma de la llei d’educació del govern de 
l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que atempta contra el model d’escola catalana i que posa 
en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.  
 
SEGON. Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un sistema d’integració i 
d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys de recorregut, i que té un extens consens 
social i polític a Catalunya.  
 
TERCER. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert, i declarar-lo persona 
non-grata al municipi de Fonollosa, i demanar la retirada immediata de l’esmentat avantprojecte de llei de 
millora de la qualitat de l’educació.   
 
QUART. Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les ingerències del govern 
de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística i fer una crida a sumar-se a les 
mobilitzacions promogudes per somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu 
del país.  
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a somescola.cat i als 
diversos estaments educatius del municipi de Fonollosa. 
 
S’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la moció transcrita en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22 hores  i per que quedi constància 
del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la Secretària, CERTIFICO. 

 
Vist-i-plau         La Secretària,  
l’Alcalde  
 
 
 
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                                       Rosa Vilà i Pallerola 
 
 
 
 
 
 


