
 
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA   

DE 1ª CONVOCATÒRIA DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2012. 
 

 

 

La Granada, el dia 28 de març de 2012, essent 2/4 de 9 del vespre (20:30 h), a la Sala de 
Sessions de la Casa de la Vila, es celebra sessió ordinària de 1ª convocatòria, presidida per 
l'Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals del grup de Convergència i Unió (CiU), i assisteixen a 
la mateixa el 1r Tinent d'Alcalde Sr. Joan Iniesta Zarza del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Progrés Municipal (PSC-PM), el 2n Tinent d'Alcalde Sr. Carles Tello Luján de Convergència i 
Unió (CiU), i els Regidors/es Srs/Sres. Miguel Angel Sanz González, José Antonio Puga León  
de Convergència i Unió (CiU), Diego Díez de los Ríos Sánchez, Mercè Villar Pausas i Joan 
Amat Domènech del grup d’Entesa pel Progrés Municipal (EPM). 
Assistits per la Secretària de la Corporació Sra. Carme Jounou Torrent, que certifica.  
 
Es fa constar l’absència justificada de la Sra. Sara Murillo Aguirre del grup d’Entesa pel Progrés 
Municipal (EPM). 
 
El Sr. Alcalde-President proposa introduir un punt per urgència a l’ordre del dia: “3- HISENDA. 
3.2- AMPLIACIÓ DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER LA TAXA 
PER TINENÇA DE GOSSOS.” S’accepta la proposta. 
 
Seguidament s’obre la sessió i comprovat el quòrum d'assistència necessària per a què pugui 
ser iniciada, es procedeix a conèixer els diversos assumptes inclosos a l'ordre del dia.  
 
 
 
1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE LES ACTES DE LES SESS IONS ANTERIORS. 
 
Tenint els Srs/Sres Regidors/es còpies de les actes dels Plens del dia 31 de gener i 20 de 
febrer de 2012, aquestes són aprovades per unanimitat. 
 
 
 
 
2- URBANISME. 
 
2.1- APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DE LA JUNTA DE CONSERVACIÓ  DE “LA TEULERIA”. 
 
Presenta aquest punt el Sr. Joan Cols Canals. 
 
Per part del Sr. Delfí López Llinàs, Secretari de la Junta de Compensació “La Teuleria”, i 
actuant en representació de la mateixa, s’han presentat els Estatuts de la Junta de Conservació 
del sector, per la seva aprovació per l’Ajuntament. 
 
Havent-se examinat i trobat correcta aquesta proposta d’Estatuts i dictaminat favorablement per 
la Comissió d’Urbanisme, el Ple de la Corporació aprova per unanimitat dels assistents per 8 
vots a favor; 4 de CiU i 1 del PSC-PM  i 3 d’EPM, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer:  Aprovar inicialment els Estatuts de la Junta de Conservació del sector industrial “La 
Teuleria” de la Granada. 
 
Segon:  Sotmetre a informació pública els Estatuts aprovats inicialment per un període de trenta 
dies hàbils, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes del seu examen i 
presentació d’al·legacions si fos el cas. Els Estatuts s’entendran aprovats definitivament si en 
aquest termini no es formulen reclamacions ni al·legacions.  
 



Tercer:  Designar com a representant de l’Ajuntament a la Junta de Conservació, al regidor 
d’Urbanisme, en aquest moment ho serà el Sr. Joan Cols Canals, regidor que sustenta el 
càrrec. 
 
Quart:  Facultar a l’Alcalde-President perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius els acords precedents. 
 
Cinquè:  Aprovar la constitució de la Junta i sol·licitar a la Direcció General d’Urbanisme la 
inscripció de la Junta al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. 
 
 
Després de la presentació intervé el portaveu del grup d’EPM Sr. Diego Díez de los Ríos 
Sánchez preguntant si les obres d’urbanització ja han estat recepcionades. 
 
Contesta el Sr. Alcalde-President dient que no, que estan pendents de recepcionar, però hi 
estan treballant, els hi falta aportar algun document per poder certificat el final d’obra. 
 
 
 
 
3- HISENDA. 
 
3.1- DONAR COMPTE DEL CERTIFICAT DE PAGAMENTS A PROVEÍDORS EN VIAT AL MINISTERI 
D’HISENDA.  
 
En compliment del RDL4/2012 de 24 de febrer pel qual es determinen les obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pels 
pagaments a proveïdors de les entitats locals, el Sr. Alcalde-President informa al Ple de la 
Corporació que l’Ajuntament ha tramès al Ministeri d’Hisenda relació certificada de proveïdors 
on consten 36 factures amb un import total de 84.265,47 €. 
 
S’informa així mateix que l’Ajuntament no té necessitat d’adherir-se al Pla d’Ajust del Ministeri, 
per tant que el 20 d’abril la Diputació de Barcelona aportarà la quantitat de 101.224,79 €, en 
concepte de “subvencions 2011” de la Generalitat de Catalunya, per tal de donar liquiditat i 
possibilitat de satisfer aquesta despesa abans del 30 d’abril. 
 
Informe també el Sr. Alcalde que el Ministeri d’Hisenda abonarà als Ajuntaments dins el mes 
d’abril el 50% de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat 2010 i que a 
l’Ajuntament de la Granada li suposa gairebé uns 19.000 euros.  
 
Intervé el portaveu del grup d’EPM Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que la Granada 
va sortir al llistat d’Ajuntaments morosos al 3 de Vuit, i el que ara s’està fent és desmentir la 
notícia d’adhesió al Pla d’Ajust, la Granada no s’hi ha d’adherir. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 
3.2-  AMPIACIÓ DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER LA TAXA 
PER TINENÇA DE GOSSOS. 
 
 
L’Alcalde-President segueix amb  aquest punt de l’ordre del dia. 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres 
Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 



A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de 
Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de 
gestió, liquidació i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels 
corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències que 
exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la 
part resolutiva d’aquest dictamen i, a l’hora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que 
es reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les 
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les 
competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la 
normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència 
pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la 
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents ACORDS 
 
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió 
Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s'especifiquen: 
 
Taxa per tinença de gossos. 
 
Les funcions que en relació a la gestió, liquidació i recaptació de la taxa són: 
 
• Elaboració i emissió de padrons i documents de cobrament. 
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
• Dictar provisió de constrenyiment. 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
• Liquidació d'interessos de demora. 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels 
tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 
serveis municipals, ho facin convenient. 
 
TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres 
conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per la 
Junta de Govern de l'ORGT. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord 
es regeix per les següents regles: 
 



Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a 
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la 
Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de 
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 
concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els 
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis 
i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en 
l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 

diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la 
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió 
del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el 
pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
Regla sisena. - La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular 
de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió 
Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  



Regla setena .- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 

gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 

de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte 

anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i 
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada 
moment.  

 
Regla vuitena.  La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de 

Recaptació i en les disposicions concordants.  
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que 
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització 
de les dependències municipals.    

 
Regla novena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries 
per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de 
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les 
especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats 
per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de 
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la 
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla desena.   Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 



CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per 
la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop acceptades les 
delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a 
llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.  
 
L’Alcalde-President sotmet la proposta a votació i aquesta és aprovada per unanimitat dels 
assistents per 8 vots a favor; 4 de CiU i 1 del PSC-PM  i 3 d’EPM. 
 
 
 
4- MOCIONS, SI N’HI HA.  
 
A-El Sr. Miguel Angel Sanz González presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ PEL  MANTENIMENT I MILLORA DEL TRANSPORT DE BUS NIT DE B ARCELONA 
– GELIDA - SANT SADURNÍ - VILAFRANCA – SANTA MARGAR IDA I ELS MONJOS. 
 
 
Atès que al novembre de 2001, es va posar en funcionament el servei d'autobús amb horari 
nocturn, amb la finalitat d'oferir una alternativa de transport en els horaris on no funcionava el 
servei ferroviari. 
 
Atès que han transcorregut deu anys des de la implantació d'aquest servei, i que per tant es 
tracta d'un servei ja consolidat entre la població. 
 
Atès que aquest transport significava per a la població la possibilitat d’utilitzar un servei de 
vertebració de les connexions comarcals entre Sant Sadurní i Vilafranca. 
 
Atès que l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, ha elaborat una proposta de 
reorganització de l'actual xarxa de serveis nocturns interurbans, amb la finalitat de racionalitzar 
l'oferta existent i ajustar-la a la demanda real constatada. 
 
Atès que la Direcció general de transports i mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya entén que ha de racionalitzar el servei del bus nit fent de Sant 
Sadurní l’última parada i que a més entén que per donar servei a la demanda existent són 
suficients 4 expedicions als dies feiners i 4 als festius. 
 
Atès que d’aplicar-se aquest servei significaria deixar al marge la connexió entre Sant Sadurní i 
Vilafranca i excloure Vilafranca de la ruta del bus nit i suposaria eliminar part de l’oferta 
d’expedicions que hi ha actualment. 
 
Atès que l’ajuntament de Gelida va aprovar una moció reclamant que s’introduís una parada en 
aquesta població dins la ruta del bus nit Barcelona-Sant Sadurní-Vilafranca.  
 
Atès que s’ha modificat les línies i el servei, sense comunicació al Consell Comarcal, i tampoc 
als usuaris. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer-  Transmetre a la Direcció general de transports i mobilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, la disconformitat de l’Ajuntament de la Granada per la nova 
configuració del servei nocturn d'autobusos, especialment pel que fa al canvi de ruta dels 
autobusos que passen per la comarca i en especial per l’eliminació del tram Sant Sadurní-
Vilafranca del Penedès. 
 
Segon-  Proposar i demanar a la Direcció general de transports i mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que es mantingui el tram que connecta el municipi de 



Sant Sadurní d'Anoia amb el de Vilafranca del Penedès en la ruta del servei del bus nit i que es 
mantinguin les freqüències actuals, i sigui directe entre Gelida i Barcelona. 
 
Tercer-  Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat que inclogui una parada a Gelida i 
també a Santa Margarida i els Monjos dins el servei de bus nit Barcelona-Gelida-Sant Sadurní- 
Vilafranca-Santa Margarida i els Monjos. 
 
Quart- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat que s’estudiï la opció de reforçar la 
connexió entre Vilafranca i Sant Sadurní en dates amb actes determinats com poden ser 
(Vijazz Penedès, Cavatast, Festa Major Vilafranca, Fires de Sant Sadurní, etc...). 
 
Cinquè-  Donar compte d’aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat; al Parlament 
de Catalunya; als Ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Gelida i Santa 
Margarida i els Monjos. 
 
 
L’Alcalde-President sotmet la moció a votació i aquesta és aprovada per unanimitat dels 
assistents per 8 vots a favor; 4 de CiU i 1 del PSC-PM  i 3 d’EPM. 
 
 
 
B- El Sr. Carles Tello Luján presenta la següent moció: 
 
 
MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA I CONTRA LA SEG REGACIÓ. 
 
 
El Tribunal Suprem espanyol va dictar tres sentències que qüestionen el paper del català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que va ser ratificat per una interlocutòria 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposava un ultimàtum pel seu compliment. 
La Generalitat de Catalunya va interposar un recurs. El TSJC però ha resolt via una resolució 
que si bé no qüestiona el model en general accepta excepcions per aplicar el model d’immersió 
lingüística. Aquest fet atempta clarament contra l’escola catalana, un model educatiu que ha 
funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de 
la llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell de cohesió social 
acceptable. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules ha donat 
força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses 
institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques per l’informe 
PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües 
oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat 
Espanyol. 
 
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el 
català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i culturals, 
alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves dels darrers 
moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i 
pobles. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació prendre els acords següents: 
 
Primer:  Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i la discrepància 
amb la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema 
d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya i que són el primer pas en la 
segregació als centres. 
 
Segon:  Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota 
la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes 
sentències ni altres similars que les puguin seguir. 



Tercer:  Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu compromís amb el model 
d’immersió lingüística i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació de 
Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
Quart:  Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, així com a la 
plataforma Somescola.cat. 
 
 
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents per 8 vots a 
favor; 4 de CiU i 1 del PSC-PM  i 3 d’EPM. 
 
 
 
C- L’Alcalde-President  presenta la següent moció: 
 
 
MOCIÓ PER ADHERIR-SE A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PE R LA INDEPENDÈNCIA. 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i el 
text dels seus Estatuts, que s’adjunten a la present moció, es proposa que el Ple municipal 
acordi: 
 
Primer.-  Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 
14 de desembre de 2011. 
 
Segon.-  Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
Tercer.-  Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 
recedents acords. 
 
Quart.-  Delegar en l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals per representar aquest Ajuntament 
davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
Cinquè.-  Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 
Independència domiciliada al C/Ciutat,1, 08500 Vic i també a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
El Sr. Alcalde-President dóna la paraula al portaveu del grup d’EPM, Sr. Diego Díez de los Ríos 
Sánchez qui manifesta que el seu grup hi estan d’acord, és un projecte pacífic i cívic i en el que 
poc a poc s’hi van afegint gent, entenem que Catalunya algun dia pot tenir el seu estat dins una 
confederació europea. 
 
Intervé després el portaveu del grup PSC-PM Sr. Joan Iniesta Zarza dient que particularment 
està d’acord també en la proposta i la votarà a favor. 
 
Després d’aquestes intervencions el Sr. Alcalde-President sotmet la moció a votació i s’aprova 
per unanimitat dels assistents per 8 vots a favor; 4 de CiU i 1 del PSC-PM  i 3 d’EPM. 
 
 
 
 
5- DECRETS D’ALCALDIA I ACTES JUNTA DE GOVERN LOCAL . 
 
 
5.1- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA EMESOS. 
 
Per part de la Sra. Secretària es procedeix a donar lectura a la relació de Decrets d'Alcaldia 
emesos del número 10 al 26 de l'any 2012.  
 



5.2- DONAR COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES. 
 
Tenint còpia de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 16 de febrer, 1 i 15 de març, els 
regidors i regidores es donen per informats.  
 
 
 
 
6- INFORMES REGIDORIES. 
 
 
REGIDORIA DE JOVENTUT, CULTURA I FESTES.  
 
El regidor Sr. Miguel Angel Sanz González informe que la propera setmana sortirà en el butlletí 
municipal el programa dels actes de la setmana cultural de Sant Jordi. 
 
 
 
 
7- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

� El regidor Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez fa un prec per tal que l’Ajuntament 
reconsideri una rebaixa en l’IBI, després de la pujada de l’Estat, per tal de no gravar 
tant els contribuents.  
 
L’Alcalde-President en pren nota. 
 

 
� Segueix el regidor Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez preguntant com és que a la 

Junta de Govern Local no hi figura com a membre de drets el 2n Tinent d’Alcalde. 
 

L’Alcalde-President contesta que és així per motius de disponibilitat i horaris del 
regidor, és un tema que entre ells ja es va tractar i varen acordar-ho així.  

 
 
 
Després d’aquestes intervencions l’Alcalde-President aixeca la sessió essent les 9 del vespre 
(21 h) i desitja a tothom una bona Setmana Santa. Signa la present juntament amb la 
Secretària, que certifica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


