
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2018 
 
ACTA NÚM.: 1/2018 
DATA:  6 de febrer de 2018                
SESSIÓ:  Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.00 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen, 
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària. 
  
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. CONSTANTÍ ARANDA FARRERO 
CONSELLERS 
SR. MARC BARÓ BERNADUCA 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI 
SR. IVAN CASTELLS MONTELLÀ 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. ANDREU ISANTA EROLES  
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
SR. JOSEP PALAU CASTELLS 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 



SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
 
Quòrum 
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament 
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple 
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En 
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que 
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la 
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les persones que els 
substitueixin legalment hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 15 consellers, la 
secretària i la interventora, es constata l’existència del quòrum. 
 
Pel president es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 
Primer.-  Aprovació de les actes del Ple de la sessió extraordinària 
de 20 de desembre de 2017. Exp. 400/2017 i de la sessió 
extraordinària de 27 de desembre de 2017. Exp. 399/2017. 

 
Vistes les actes del Ple de la sessió extraordinària de 20 de desembre de 
2017 i de la sessió extraordinària de 27 de desembre de 2017, que consten 
a l’expedient i que s’han tramès a tots els consellers amb la convocatòria de 
la sessió. 
 
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya 
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació de règim 
local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar les actes del Ple de la sessió extraordinària de 20 de 
desembre de 2017 i de la sessió extraordinària de 27 de desembre de 2017. 
 
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió 
ordinària de 17 d’octubre de 2017. Exp. 326/2017. I dels decrets de 
presidència i gerència que s’hi relacionen. Exp. 330/2017 i 
329/2017. 
 



Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 17 d’octubre de 
2017, que consta a l’expedient, i que s’ha tramès a tots els consellers amb 
la convocatòria de la sessió. 
 
Vistos els decrets de presidència i de gerència relacionats en aquesta acta. 
 
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació 
de règim local concordant. 
 
Els 16 membres presents del Ple del Consell es donen per assabentats de 
l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 17 d’octubre de 2017. 
I dels decrets de presidència i gerència que consten relacionats en aquesta 
acta. 
 
Tercer.- Convalidació Decrets de presidència. Exp. 46/2018 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 46/2018, que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número: 247/2017 aprovant la modificació de 
la categoria professional i jornada laboral de la Sra. AFV i fitxes de 
retribucions de les Sres. AFV i ALLR. 254/2017 aprovant les al·legacions a 
la notificació i requeriment de la Junta Electoral de Zona en relació a la 
retirada de estelades, llaços i pancartes. 266/2017 aprovant la 
contractació de vàries persones en el marc del programa Treball i Formació 
Línies PANP, PRMI i DONA i les fitxes retributives. 267/2017 aprovant el 
pagament del complement d’activitat de varis treballadors a la nòmina del 
mes de desembre de 2017. 268/2017 aprovant el complement d’activitat a 
la nòmina dels mes de desembre de la Sra. MTB. 272/2017 concertant una 
operació de crèdit en la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini amb el 
Banco de Sabadell, SA.  
 
Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació 
de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal del PdCAT i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal Candidatura de progrés: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, que es descriuen a la part 
expositiva d’aquest acord i que consten a l’expedient 46/2018 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 



INTERVENCIONS: El Sr. Aranda comenta el contingut dels decrets 
254/2017, 266/2017 i 272/2017.  
En relació a la contractació de persones en el marc del Programa Treball i 
Formació informa que s’ha contractat una persona que col·labora amb les 
entitats actives de l’àmbit de la dinamització econòmicas d’abast comarcal. 
El Sr. Borrell pregunta si s’ha ofert d’aquesta tasca a totes les entitats de la 
comarca. 
El Sr. Aranda respon que a les que ho han demanat i és factible. 
 
Quart.- Convalidació Decrets de gerència. Exp. 47/2018 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consten a 
l’expedient núm. 47/2018 que es donen íntegrament per reproduïts i que es 
descriu a continuació: Número 33/2017 aprovant les factures de la relació 
núm. 4/2017 i el seu pagament. 77/2017 aprovant les factures de la 
relació núm. 9/2017 i el seu pagament. 86/2017 aprovant les factures de 
la relació núm. 10/2017 i el seu pagament. 94/2017 aprovant les factures 
de la relació núm. 11/2017 i el seu pagament. 
 
Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació 
de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal del PdCAT i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal Candidatura de progrés: 
 
ÚNIC.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, que es descriu a la part expositiva 
d’aquest acord i que consta a l’expedient 47/2018 i es donen íntegrament 
per reproduïts. 
 
Cinquè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal, l’Associació ALBA i l’ajuntament de Tremp. Exp. 44/2018.  
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, l’Associació ALBA i l’ajuntament de Tremp per a l’ús de les antigues 
escoles del poble de Vilamitjana i per la cessió a l’Associació d’un vehicle 
adaptat, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
 
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens 



locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin 
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona 
administració. 
 
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu 
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els 
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
Vist l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de legislació de 
règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal del PdCAT i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, l’Associació ALBA i l’ajuntament de Tremp per a 
l’ús de les antigues escoles del poble de Vilamitjana i per la cessió a 
l’Associació d’un vehicle adaptat, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Tremp i a l’Associació 
ALBA. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
La Sra. Romero manifesta la conformitat del grup comarcal que representa 
amb l’objectiu del conveni i el seu posterior desenvolupament, però demana 
que l’acord quedi sobre la taula, creu que és l’ajuntament de Tremp qui l’ha 
d’aprovar en primera instància i fer les precisions que cregui convenients. 



El Sr. Aranda i les Sres. Cases i Ritz responen que l’ajuntament de Tremp i 
l’EMD de Vilamitjana ja són coneixedors de les finalitats del conveni i n’han 
acceptat el compromís. 
El Sr. Aranda afegeix que si el Consell deixa aquest punt sobre la taula 
l’objectiu del conveni s’endarrerirà innecessàriament. 
La Sra. Romero torna a insistir que el text del conveni s’aprova en aquest 
acte i es possible que l’ajuntament de Tremp hi vulgui fer alguna precisió. 
 
Després d’un ampli canvi d’impressions es sotmet l’acord a votació i la Sra. 
Romero manifesta que el seu grup no participarà en aquesta votació.  
 
Sisè.- Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’exercici 2018. 
Exp. 76/2018. 
 
Atès que en el la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del dia 
27 de desembre de 2017 es va aprovar inicialment el pressupost del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per a l’exercici 2018. 
 
Atès que també es va aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de 
treball del Consell Comarcal del Pallars Jussà per l’exercici 2018. 
 
Vist l’edicte d’exposició pública, publicat al BOPL núm. 3 del dia 4 de gener 
de 2018 i atès que no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, ha 
quedat aprovat definitivament  
 
Vist el document de l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per l’exercici 2018, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’article 21g) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de 
règim local. Vist l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta 
de legislació de règim local concordant. 
 
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per a l’exercici 2018, tal com consta a l’expedient. 
SEGON.- Determinar la seva publicació en el BOP i al DOGC. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Setè.- Aprovació de la 1a modificació de les Bases d’execució del 
pressupost. Exp. 79/2018 i de la plantilla de personal del Consell 
Comarcal de l’exercici 2018. Exp. 77/2018. 



 
Vist l’expedient de la 1a modificació de les Bases d’execució del pressupost i 
de la plantilla del personal del Consell Comarcal del Pallars Jussà de 
l’exercici 2018, que consten a l’expedient, on es detalla les places existents 
a l’ens i recull el número de places, l’estat, la dedicació i la titulació exigida 
d’accés. 
 
Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de 
règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal del PdCAT i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal Candidatura de progrés: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la 1a modificació de les Bases d’execució del 
pressupost i de la plantilla de personal del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, comprensiva de totes les places reservades a personal funcionari, 
laboral i eventual, per l’exercici 2018, que consten a l’expedient i es donen 
íntegrament per reproduïdes. 
SEGON.- Sotmetre l’expedient de la plantilla de personal del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, a informació pública pel termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 
Tauler electrònic d’Edictes de la Corporació als efectes de la presentació de 
reclamacions o al·legacions. 
TERCER.- Considerar aprovada definitivament la 1a modificació de la 
plantilla del personal del Consell Comarcal del Pallars Jussà, en el cas que no 
es presenti cap reclamació o al·legació. 
QUART.- Aprovada definitivament la plantilla del personal del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, procedir a la seva publicació íntegra al Butlletí 
Oficial de la província de Lleida i trametre’n una còpia a l’Administració de 
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. 
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS: Els Srs. Aranda i Ardanuy detallen el contingut de 
l’acord. 
La Sra. Romero precisa que el seu grup s’abstindrà en la votació. 
 
Vuitè.- Aprovació de la 1a modificació de la relació de llocs de 
treball del Consell Comarcal de l’exercici 2018. Exp. 78/2018. 
 
Vist l’expedient de la 1a modificació de la relació de llocs de treball del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient, i que detalla 
tots els llocs de treball existents, amb les retribucions bàsiques que resulten 



de l’aplicació de la Llei de Pressupostos de l’Estat i les retribucions 
complementàries que resulten de la situació retributiva existent en el 
personal del Consell Comarcal, amb les modificacions puntuals de les fitxes 
de tresoreria i intervenció. 
 
Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de 
règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal del PdCAT i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal Candidatura de progrés: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la 1a modificació de la relació de llocs de 
treball comprensiva de tots els llocs de treball del personal del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per l’exercici 2018, que consten a l’expedient i es 
donen íntegrament per reproduïdes. 
SEGON.- Sotmetre l’expedient de la 1a modificació de la relació de llocs de 
treball del Consell Comarcal del Pallars Jussà, a informació pública pel 
termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida i al Tauler electrònic d’Edictes de la Corporació als 
efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions. 
TERCER.- Considerar aprovada definitivament, la relació de llocs de treball 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, en el cas que no es presenti cap 
reclamació o al·legació. 
QUART.- Aprovada definitivament la 1a modificació de la relació de llocs de 
treball del Consell Comarcal del Pallars Jussà, procedir a la seva publicació 
íntegra al Butlletí Oficial de la província de Lleida i trametre’n una còpia a 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. 
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda informa de l’increment de les retribucions 
dels llocs de treball per un augment de responsabilitat en determinades 
tasques com l’actualització de Pla d’Actuació Comarcal. 
 
La Sra. Romero pregunta si aquesta valorització dels llocs de treball afecta a 
tot el personal del Consell o solament a determinats llocs. També vol saber 
quins criteris s’han utilitzat i que si comporta un augment de funcions es pot 
amortitzar alguna plaça.  
En relació als augments retributius pregunta si són augments de salari i quin 
cost total suposaran pel Consell Comarcal. També vol saber si aquests 
canvis estan avalats pel Comité d’Empresa. 
 



El Sr. Ardanuy concreta que aquests augments suposaran uns 15.000,00 € 
a l’any pel Consell Comarcal. 
Els canvis de valoració dels llocs de treball per reorganització de serveis i 
increment de responsabilitat s’han fet de 13 llocs de treball. Pel que fa als 
criteris utilitzats són bàsicament augment de responsabilitats, com els de les 
places (12, 20, 31, 32 i 58). 
En 3 places la (35, 37 i 39) és resolt l’adequació pendent de l’any 2015. I 5 
places (1, 8, 10, 16 i 19) l’augment va vinculat als treballs  d’actualització 
del Pla d’actuació comarcal i es condiciona la continuïtat als resultats 
obtinguts durant l’exercici 2018.  
Tots els canvis han estat proposats a la comissió paritària i compten amb 
l’aval del Comité d’empresa, i s’han tingut en compte les valoracions dels 
llocs similars.  
 
Novè.- Informes d’objecció de l’exercici 2017. Exp. 82/2018 
 
De conformitat amb l’article 218.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
en relació als informes sobre resolucions contràries a les objeccions 
informades, s’informa al Ple del Consell Comarcal de l’informe d’objecció de  
l’exercici 2017 efectuat per la intervenció i que consta a l’expedient. 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Ruché informa sobre el contingut de l’acord. 
 
Desè.- Aprovació de l’adhesió al manifest de somescola i de suport a 
la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i de la 
seva aportació als valors democràtics i a la cohesió social. Exp. 
51/2018. 
 
Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent: 
 
1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes 
aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa 
en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat 
més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per 
la seva llengua d’origen.  
 
2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia 
pluralitat d’actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de 
Catalunya, creiem necessari reforçar el treball conjunt per a consolidar, 
protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i 
garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i per a la 
cohesió social del país.  
 



3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona 
i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des 
d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del 
coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i 
cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions 
individuals.  
 
Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:  
“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin 
les eines necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els 
guiïn en el seu actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones 
capaces d’intervenir activament i crítica a la societat plural, diversa i en 
canvi continu, que els ha tocat viure”.  
 
4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis 
de segle XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb 
criteri i amb uns principis de convivència sòlids. Els nostres infants i joves 
viuen en una societat culturalment diversa i han après vivencialment els 
principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la 
cultura de Catalunya han determinat el procés de desenvolupament 
d’aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb valors democràtics i 
integradors, que els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret.  
 
5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la 
seva diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat 
catalana, més enllà de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de 
ciutadans i de les diferents perspectives que la pluralitat d’actors del 
sistema educatiu té sobre com ha de ser-ne la concreció.  
 
6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la 
història per diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat 
Escolar de Barcelona, les Montessori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el 
moviment d’Escola Nova i els Institut-escola de la Generalitat republicana, 
els moviments de renovació pedagògica dels anys 60, les escoles d’iniciativa 
social i el CPEPC, les mobilitzacions per l’escolarització de tots els infants i 
pels drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el consens social i polític i 
de la comunitat educativa del model d’immersió lingüística, etc.  
 
7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important 
garantir que el model educatiu català es consolidi i millori, per a donar 
resposta als reptes i les necessitats dels infants i de la societat. Un model 
educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament 
crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els 
valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model 



educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de 
trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència 
comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.  
 
8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan 
possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços 
gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora la funció de cohesió social i 
de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi 
econòmica. Les famílies i les entitats reconeixem i els agraïm públicament la 
aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.  
 
9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran 
esforç en la darrera dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, 
infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que 
ha estat un factor important per a afavorir la cohesió social des d’una 
perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals 
del model educatiu català.  
 
10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa 
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i 
denúncies i la segregació lingüística volen posar en risc aquest model 
educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb 
els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, 
les entitats que formem Somescola fem una crida perquè el conjunt de la 
societat faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es 
comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora.  
 
Atès que les administracions locals són un element clau per consolidar, 
protegir i millorar el model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei 
d’Educació de Catalunya treballen en coresponsabilitat amb el Departament 
d‘Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat. 
 
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Subscriure el manifest de Somescola “Per la consolidació, 
protecció i millora del model educatiu català”, per refermar el suport del 
municipi al model educatiu català i a la seva contribució a estendre els 
valors democràtics i a possibilitar la cohesió social sense separar els infants 
per la seva llengua d’origen,  rebutjant també les acusacions 
d’adoctrinament ideològic i de marginació del castellà a l’escola catalana. 
SEGON.-  Aprovar l’adhesió d’aquest Consell Comarcal a Somescola, 
formada per més d’una cinquantena d’entitats educatives, socials i culturals. 



TERCER.- Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya.  
 
Onzè.- Aprovació de la moció en defensa de les institucions de 
Catalunya i els seus representants electes. Exp. 91/2018.  
 
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus 
ciutadans i, per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat 
d’autogovern del poble català. Aquests dos conceptes són els pilars de la 
societat catalana que sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i 
debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de diàleg polític. 
 
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de 
revisar el marc d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus 
ciutadans, per disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva 
qualitat de vida. Aquest procés també ha anat acompanyat de propostes per 
obtenir un nou finançament, més just i adequat als esforços fiscals de la 
societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat sempre amb 
una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, 
amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i 
intervenir les finances de la Generalitat. 
 
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de 
ciutadans tinguin avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. 
S’ha vist constantment des del 2012 en les multitudinàries manifestacions i 
mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim a decidir a través 
de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica de decidir, 
sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens. 
 
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà 
estesa per part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, 
d’institucions mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del 
Tribunal Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una 
crisi de legitimitat democràtica. El Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de 
forma racional un problema polític per la via del diàleg institucional, ha 
volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la 
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la 
petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i 
alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que 
ha comportat haver de declarar davant d’un jutge. 
 



L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura 
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes 
de sobre la seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha 
dissolt i substituït les nostres institucions.  Així, ha limitat l’activitat i la 
capacitat de decisió del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern 
de la Generalitat i els seus responsables polítics, ha aplicat mesures 
d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de la Generalitat i per 
dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i facilitar 
l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara 
d’aquest article s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del 
passat 21 de desembre. 
 
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia 
perquè instés l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa 
que va comportar que membres del Govern català, començant pel seu 
President, haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres 
van ser detinguts i empresonats desprès de ser interrogats a l’Audiència 
Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament de 
cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la presó, i 
el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara 
hi són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis 
membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va 
haver de passar una nit a la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar 
una quantiosa fiança i s’han adoptat mesures cautelars contra els altres 
membres de la Mesa. Prèviament també es van empresonar de forma 
preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de l’Assemblea Nacional 
Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara romanen a 
la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma 
cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials 
obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.  
 
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en 
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen 
en aquests casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments 
legals per mantenir-los a la presó.  
 
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, 
voluntat de servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i 
respecte a les institucions de Catalunya, i defensant la democràcia.  
 
 
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 



PRIMER.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la 
voluntat inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 
21D. La legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica de la 
ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara que ha 
estat en circumstàncies excepcionals i sense igualtat de condicions, el 
resultat ha estat diàfan i inequívoc. 
SEGON.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les 
institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del 
nostre autogovern, tant per la via emparada formalment en l’article 155 de 
la Constitució Espanyola, com mitjançant la intervenció de les finances de la 
Generalitat a través d’un control més basat en criteris d’oportunitat i 
arbitrarietat que de legalitat.   
TERCER.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells 
representants polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen 
empresonats, en aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar que no 
té raó de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva 
ni d’actuació violenta. 
QUART.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les 
institucions de Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el 
procés polític català, demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte 
polític per la via del diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en cap 
cas per la persecució i repressió.  
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1, del Text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril es fa constar que durant 
la sessió han intervingut tots els assistents i que si ha calgut reflectir 
expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat corresponent. 
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
 
La Secretària,     Vist i plau                        
                         El President, 
 
 
 

 


