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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 28 DE MAIG DE 2014 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Número: 6/2014 
Dia: 28/05/2014 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
M. Dolors Pinós i Piedra  
Josep Torradas i Riera  
Laura Castell i Carrió  
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila  
Venanci Pellicer i Perich  
Josep Díaz i Leiva  
Ramon Riba i Argelaguet  
Anna Sentias i Coromina  
Enric Moral i Serrano  
Aleix Solé i Sellarès  
Conxita Padró i Riera 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia 28/05/2014, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 
6 del Ple de la Corporació amb caràcter ordinari els senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
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A. SECCIÓ DISPOSITIVA  
 
1. Aprovació si s’escau de les actes de les sessions dels dies 26 de març i 7 de maig 
2. Dictamen aprovació  festes locals any 2015 
3. Dictamen aprovació PAM risc incendis 
4. Dictamen aprovació inicial Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter 

social. 
5. Dictamen aprovació a l’adhesió del Protocol per a la prevenció de l’absentisme escolar a la 

Comarca del Bages. 
6. Proposta expedient modificació pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de 

crèdit número 2/14. 
 
Assumptes d’urgència 
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
B.1 Donació de compte de les resolucions dictades per l’Alcalde i acords JGL si s’escau: 
 

- Resolució d’alcaldia 2014/079, de 31 de març d’augmentar la jornada laboral a jornada 
completa de l’auxiliar de la biblioteca Gemma Obradors Tua. 

- Resolució d’alcaldia 2014/091 contracte laboral d’obra o servei determinat amb Joana 
Escale del 9/4 al 30/6 a per l’aula socioeducativa.  

- Resolució d’alcaldia 2014/101 de data 28 d’abril de comparèixer i oposar-se al recurs 
contenciós 134/2014  interposat per Joan Sarri Sanfeliu i Antònia González contra 
l’acord de Ple de data 15 de gener de 2014. 

- Resolució alcaldia 2014/106 contracte parcial amb José Antonio Perez de l’1 de maig al 
31/10 pes tasques de regadiu 

 
MOCIONS 
 

- Moció d’adhesió a l’acord de col.laboració entre l’Institut Català de les dones, 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya per a la 
difusió del servei d’atenció telefònica especialitzada de la xarxa d’atenció i recuperació 
integral per a les dones en situacions de violència masclista, de data 28 d’abril de 2014 

 
- Moció contra l’aplicació de la Llei Wert i donar suport a la jornada reivindicativa del dia 

14 de juny. 
 
Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
A. SECCIÓ DISPOSITIVA 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS: ORDINÀRIA 26 DE MARÇ DE 2014; 
EXTRAORDINÀRIA 7 DE MAIG DE 2014  
 
Es van aprovar per UNANIMITAT les 2 actes, sessió núm.4 de 26 de març i sessió 
núm. 5 de 7 de maig. 
 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2015  
 
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors estableix que les catorze festes laborals, 
dues tindran caràcter local, aquestes dues festes locals i d’acord amb la normativa 
autonòmica seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació a proposta 
dels municipis respectius,  
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Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6613 de 30 d’abril de 
2014 l’ Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals per a l’any 2015, és procedent que l’Ajuntament aprovi la seva proposta 
de festes locals per a l’any 2015. 
 
Els dies proposats han de ser dos, no poden escaure’s en diumenge ni han de 
coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen al calendari laboral publicat. 
 
Valorant que cal mantenir les festes locals que fins ara s’han celebrat i que són Sant 
Valentí i el dilluns de la segona Pasqua. 
 
Atès que la competència per a l’adopció de la proposta de festes locals és competent 
el Ple d’acord amb l’establert en l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juny,  
sobre la regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos. 
 
La Comissió Informativa Permanent en sessió de data 28/05/2014 eleva al Ple 
l’adopció dels acords següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. - PROPOSAR  els dies 14 de febrer i 25 de maig com a festes locals del 
municipi de Navarcles per l’any 2015. 
 
Segon.  DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
Intervencions: 
 
Aleix Sole del grup de la CUP presenta la següent esmena a la totalitat: 
 
Proposar com a festes locals del municipi de Navarcles per l’any 2015, el dia 27 de 
gener commemoració de l’Holocaust, i 10 de desembre dia mundial dels Drets 
Humans. 
 
Es sotmet l’esmena a votació i va ser rebutjada per 12 vots en contra (Grup socialista, 
CiU, i ERC) i 1 a favor (CUP). 
 
A continuació es va sotmetre a votació el dictamen, que es va aprovar amb 12 vots a 
favor (Grup Socialista, CiU, ERC) i 1 vot en contra  (CUP 
 
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ Pla Actuació Municipal pel R ISC D’INCENDIS 
 
 
ANTECEDENTS 
 
El Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, determina en el 
seu article 3 que aquests plans s’han d’adaptar als canvis de circumstàncies, si 
aquestes es produeixen, i revisats cada quatre anys. 
 
Atès que ja han transcorregut els quatre anys des de l’aprovació del pla d’actuació 
municipal pel ris d’incendis. 
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Informada la Comissió Informativa Permanent en sessió del dia 20 de maig eleva al 
Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR  el Pla d’actuació municipal (PAM) pel risc  d’incendis forestals 
del municipi de Navarcles. 
 
SEGON.- TRAMETRE als Serveis Territorials  a la Catalunya Central del Departament 
d’Interior, el PAM d’incendis forestals del municipi de Navarcles, per a la seva 
homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Intervencions: 
 
Pren la paraula el regidor Ramon Serra i explica que tal com es diu en el dictamen es 
presenta una revisió del Pla d’actuació municipal pel risc d’incendis que s’ha de fer 
cada 4 anys, la revisió suposa una actualització del PAM i ha estat redactada pels 
serveis tècnics de la Diputació de Barcelona.  
 
Sotmès el dictamen a votació s’aprova per UNANIMITAT , dels 13 membres de dret 
que formen la Corporació 
 
 
4.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS 
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL  
 
 
Antecedents 
  
En sessió del Ple de l’Ajuntament de Navarcles del dia 28 de novembre de 2012, es va 
aprovar per Unanimitat el reglament d’ajuts socials de l’ajuntament de Navarcles, el 
qual contemplava, en compliment de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 
i de la Llei 13/2006 de 27 de juliol, l’atenció a persones i nuclis familiars o unitats de 
convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social.  
 
Paral·lelament en el Consell Comarcal del Bages es va constituir una comissió 
integrada per tècnics  del serveis socials del Consell Comarcal del Bages, dels 
municipis de la comarca i de la Diputació de Barcelona per tal d’elaborar un reglament 
amb el màxim de consens possible entre tots els municipis. Fruït d’aquests treballs es 
presenta aquest projecte de reglament que no difereix en les seves línees bàsiques de 
l’actual reglament de l’ajuntament de Navarcles. 
 
I atès que és més oportú i  convenient l’aprovació aquest nou reglament que no la 
modificació de l’actual. 
 
Fonaments de dret 
 
L’aprovació de les ordenances i reglaments  municipals és una competència atribuïda 
al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); i 52.1 
lletra d) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  (LMRLC). 
 
En no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la 
corporació, aquest Reglament només requereix l’aprovació per la majoria simple, 
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sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la LRBRL i  
114.1 de la LMRLC. 
 
Informada  la Comissió Informativa en la seva sessió del dia 21 de maig, l’alcalde 
sotasignat proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  el Reglament de prestacions econòmiques de 
caràcter social de l’ajuntament de Navarcles segons el text que s’adjunta a aquest 
dictamen. 
 
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  aquest acords juntament amb el 
projecte de reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província, al diari ”Regió-7” i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El 
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de 
l’Anunci al BOP. 
 
TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el reglament que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, es 
procedirà directament a la publicació del seu text íntegre al BOP i s’anunciarà al 
DOGC la referència al BOP en què s’hagi publicat integrament el text. 
 
QUART.- TRAMETRE  al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 
en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu del reglament  i la còpia 
íntegra i fefaent d’aquest. 
 
CINQUÈ.- DEROGAR Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social 
actualment vigent aprovat en sessió del Ple de data 22 de novembre de 2012 
 
Intervencions: 
 
Pren la paraula la regidora de Serveis Socials Dolors Pinos i amplia el dictamen 
explicant que aquest nou Reglament d’ajuts socials, ha estat redactat pels equips 
tècnics del  Consell Comarcal i amb els treballadors socials dels ajuntaments, i que 
tots els municipis tindran la mateixa eina i a més la Diputació de Barcelona ha atorgat 
un suport consistent en un programa informàtic que calcula els ajuts. 
 
Intervé Aleix Solé de la CUP i diu que l’atorgament d’ajuts puntuals no soluciona els 
problemes de desigualtat amb les rendes i que el seu grup el que proposa és una 
renda universal bàsica i garantida per a tothom. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per 12 vots a favor (Grup Socialista, 
CiU, i ERC) i 1 abstenció (CUP). 
 
5.- DICTAMEN APROVACIÓ A L’ADHESIÓ DEL PROTOCOL PER  A LA 
PREVENCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR A LA COMARCA DEL BAGES 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 12 de juny de 2003 el Consell Comarcal del Bages va aprovar el Programa 
comarcal de prevenció de l’absentisme escolar a la comarca del Bages degut a 
l’augment de casos d’absentisme escolar als municipis de la comarca. 
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Atès el desplegament del nou marc normatiu, tant en l’àmbit de l’ensenyament amb la 
Llei 12/2009 d’educació, com en l’àmbit de serveis socials amb la Llei 12/2007 de 
serveis socials, i la nova llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància, s’ha cregut 
oportú actualizar aquest document conjuntament entre els serveis socials de 
l’Ajuntament de Manresa i els serveis socials del Consell Comarcal del Bages coma 
representant dels 34 municipis de la comarca, a aquests efectes es va constitituir la 
Subcomissió tècnica d’absentisme escolar. 
 
 El Consell Comarcal de Bages en sessió plenaria del dia 22 de juliol de 2013 va 
aprovar proposta de protocol per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar 
a la comarca del Bages i va acordar donar-ne trasllat als municipis de la comarca per 
la seva aprovació. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 20 de maig de 
2014. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- APROVAR el “ Protocol per a la prevenció de l’absentisme escolar a la 
comarca del Bages”, quin text s’adjunta a aquest dictamen. 
 
SEGON.- Comunicar  aquest acord al Consell Comarcal del Bages. 
 
Intervencions: 
 
Pren la paraula la regidora de Serveis Socials, Dolors Pinos que explica que aquest 
protocol és una eina per l’educadora social per abordar aquesta problemàtica, que 
lamentablement cada vegada és més present. 
 
Pren la paraula el portaveu de CiU, Josep Diaz i diu que amb aquest tema s’ha d’anar 
més enllà, i es necessita la col·laboració de l’Ajuntament amb les AMPA’S, el Consell 
Comarcal i que ajudin el màxim perquè és un problema molt greu per les escoles. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar  per UNANIMITAT , dels 13 membres de 
dret que formen la Corporació. 
 
6.- PROPOSTA EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOST MITJA NÇANT CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚMERO 2/14  
 
 
ANTECEDENTS 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 49.838,50 euros  i  sent insuficient el 
crèdit consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent, l'Alcalde d'aquest 
Ajuntament que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació dels oportuns 
expedients de modificació de crèdit  a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 2/14 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits. 
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El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és la baixa d’una altra partida de 
despesa. Els crèdits extraordinaris són per un import de 35.100,00 €, els suplements 
de crèdit per l’import de 14.738,50€ 
 
Fonaments de dret 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 29 d’abril de 2014 que consta a l’expedient i 
informada la comissió informativa en la seva sessió del dia 20 de maig, aquest alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb la baixa de crèdit d’una altra partida de despesa. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 2/14, 
dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, quin 
resum és:  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit:  35.100,00€ 

2/ Crèdits extraordinaris: 14.738,50€ 

Total altes crèdits :           49.838,50€  
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses per un import de 49.838,50€ 
 
TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
Intervencions: 
 
Pren la paraula el regidor de la CUP i diu que el seu grup presenta una esmena en el 
sentit de: suprimir la partida de l’Associació de Municipis de Catalunya i augmentar per 
aquest import la partida d’obres, el motiu és que l’ajuntament de Navarcles està 
associat a la Federació de Municipis de Catalunya i el seu grup considera que no cal 
pagar a dues associacions municipalistes. 
 
Pren la paraula el portaveu de CiU, Josep Diaz i diu que el seu grup va demanar un 
estudi econòmic de les piscines i demanaria a l’equip de govern que sel’s hi dones el 
més aviat possible. 
En quan a l’esmena que presenta el grup de la CUP demana que ho justifiqui l’equip 
de govern. 



 8 

 
Pren la paraula l’alcalde, i diu que la qüestió de l’ACM i la FMC ja ho va explicar en un 
altre Ple, i que personalment també creu que només hi hauria d’haver una entitat 
municipalista que agrupés a tots els municipis de Catalunya, però que malgrat els 
esforços i els diferents intents encara existeixen les dues associacions, l’ACM que 
històricament agrupava els ajuntaments de CiU, i la FMC dels ajuntaments del  
PSC,IC, tot i que molts també estan a les dues associacions, l’Ajuntament de 
Navarcles durant un temps es va estar a les dues associacions, i va ser en el moment 
en que es va haver de començar a retallar la despesa que es va optar per donar-se de 
baixa d’una de les associacions. 
Tant una com l’altra explica l’alcalde donen serveis a l’ajuntament, la Federació pot ser 
més un suport jurídic i l’ACM en aquests darrers anys una feina molt important en 
temes de contractació conjunta, com les assegurances, licitació dels 
susbministraments... . 
Recentment representants de l’ACM van visitar l’Ajuntament per presentar-se i oferir 
els seus serveis i demanar la participació l’ajuntament de Navarcles, de nou  a l’ACM, i 
va ser arrel d’aquesta visita que l’alcalde proposa tornar a pertanyer a l’ACM però que 
en qualsevol cas si el Ple no ho veu clar ho retira de l’ordre del dia. 
 
Pren la paraula Venanci Pellicer, pel grup de CiU i diu que de les paraules de l’alcalde 
es desprèn que cada una d’aquestes entitats ofereixen serveis diferents i que d’alguna 
manera es complementen, per això el seu grup mantindrà la seva posició. 
 
Es sotmet a votació l’esmena del grup de CUP, no s’aprova per 11 vots en contra 
(socialistes i CiU), 1 abstenció (ERC) i 1  a favor (CUP) 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar  per 11 vots a favor (PSC, CIU ) i 2 
abstencions (CUP, ERC).  
 
B. SECCIÓ DE CONTROL 
 
 
 
B 1.2 Control i fiscalització del Ple dels acords a doptats per la Junta de Govern 
Local en les sessions des de la darrera sessió ordi nària , i resolucions d’alcaldia 
del número 2014/068 fins al 2014/121 queda substitu ïda l’obligació de donar 
compte al Ple de tots els acords en virtut del lliu rament de les actes que s’ha fet 
als portaveus dels grups municipals en compliment d e l’article 22.2.a) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règi m Local, i pel reconeixement 
del dret de lliure accés als llibres de resolucions  de tots els membres de la 
Corporació, article 43 del Reglament Orgànic Munici pal.  
 
 
B 1.3 Donar compte específica dels acords de Junta de Govern i  resolucions 
d’Alcaldia de nomenament i contractació de personal  i d’altres que la legislació 
estableix aquest tràmit. 
 
 
 
MOCIONS 
 
- MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ INSTITUT 

CATALÀ DE LES DONES, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNIC IPIS I LA 
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA PER A LA DIFUSI Ó DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ TELEFÒNICA ESPECIALITZADA DE LA XARXA D’A TENCIÓ I 
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REUPERACIÓ INTEGRAL PER A LES DONES EN SITUACIONS D E VIOLÈNCIA 
MASCLISTA, DE DATA 28 D’ABRIL DE 2014  

 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT , dels 13 membres de dret que formen la 
Corporació, acorda aprovar la següent moció: 
 
L’Institut Català de les dones, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis han signat un acord de col.laboració per a la difusió del servei 
d’atenció telefònica 900 900 120 per a dones en situacions de violència masclista. 
 
Amb l’objectiu d’incrementar el coneixement d’aquest servei entre les dones que el 
puguin necessitar, i pel ferm compromís del món local en l’eradicació de la violència 
masclista demanem l’adhesió a l’acord de col.laboració. 
 
L’acord preveu l’organització de reunions i campanyes de difusió mútues entre els ens 
locals i les associacions de comerciants dels diferents pobles i ciutats per al 
repartiment del material de campanya de difusió de la línia. 
 
Des de l’Institut Català de les Dones es posen a la disposició dels ens locals que ho 
sol.licitin per participar en xerrades informatives, o en les accions que es creguin 
necessàries. 
 
Per tot això, es proposa el Ple: 
 
Primer.- L’adhesió a l’acord de col.laboració entre l’Institut de les dones, l’Associació 
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya per a la difusió del 
servei d’atenció telefònica especialitzada de la xarxa d’atenció i recuperació integral 
per a les dones en situacions de violència masclista, de data 28 d’abril de 2014. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Institut de les Dones, l’Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
Intervencions: 
 
 
- MOCIÓ CONTRA L’APLICACIÓ DE LA LLEI WERT I DONAR SU PORT A LA 

JORNADA REIVINDICATIVA DEL DIA 14 DE JUNY  
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT , dels 13 membres de dret que formen la 
Corporació, acorda aprovar la següent moció: 
 
La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), coneguda també 
com la Llei Wert, és la culminació de tot un procés polític que, emparat per la 
Sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, té com a objectiu trencar el 
model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les nostres escoles, 
compta amb un amplíssim suport social i polític i ha aconseguit que ningú sigui 
discriminat a l'escola per la llengua que parla habitualment a casa. Alhora, fa possible 
que l'alumnat català, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui competent en 
català, castellà i conegui una altra llengua estrangera. 
 
La LOMQE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) aprovada per 
majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències 
educatives que corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció centralista i 
autoritària de l'estat i no resol  els problemes que avui té l'educació,  
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Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades  a l'àmbit 
educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model 
d'escola i l'aplicació de la metodologia d'immersió quan la situació ho aconselli. 
Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit. 
L'assetjament continuat al qual estan sotmeses per les contínues sentències dels 
diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta notablement la seva 
activitat docent. Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a 
donar una resposta col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del 
nostre model d'escola, que és garantia per al nostre futur nacional. 
 
Una vegada valorades les amenaces que, actualment, planen sobre les nostres 
institucions educatives, proposem al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
1. Rebutjar l'aplicació de la LOMQE i donar suport a la continuïtat del model 

lingüístic i curricular de l'escola catalana. 
 
2. Donar suport a Somescola en la mobilització fest iva i reivindicativa que 

tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en de fensa de l’escola catalana i 
el dret a decidir el propi model educatiu. 

 
3. Traslladar aquest acord a Somescola.cat 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
Conxita Padró d’ERC pregunta: 
 

1. Si l’ajuntament ha previst algun tipus d’ajuda pel casal estiu que no es quedi cap 
nen sense poder-hi anar per motius econòmics. 

2. Per la fira de la Monacàlia es va acordar que els partits polítics no posarien 
parada, només l’Assemblea i els de Convergència van posar el seu xiringuito. 
posar. 

 
En resposta a la primera pregunta la regidora de Serveis Socials contesta que 
l’ajuntament te un mecanisme articulat, amb l’escola i serveis socials i que si hi ha 
famílies que ho necessiten estan cobertes. 
 
En resposta a la segona pregunta contesta l’alcalde i diu: “Crec que no es va quedar  
en que els partits polítics no hi puguin ser per la Monacalia, almenys mai s’ha acordat 
aquest criteri, en tot cas el que es va dir a la gent de l’Assemblea quan van demanar 
per posar-hi una parada és que miressin de fer alguna cosa que quedes integrat a  a 
la festa, i de fet considero que es va fer molt bé, però no em consta que s’acordés 
que els partits no hi podien ser. En tot cas demanaria a Convergència i a qualsevol 
altre partit,  que si volen ser a la monacalia que s’intenti de que la parada tingui una 
mica de lligam amb tota la fira. 

 
 
Aleix Solé (CUP) 
 

1) Que es torni a demanar per la possibilitat de que hi hagi un bus al diumenge al 
matí per anar a Manresa. 
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2) Que s’informi al Ple quan la Diputació resolgui sobre la subvenció dels edificis 
singulars. 

3) I formulo un prec i és que no vull formar part de la mesa de contractació per la 
concessió del servei de tennis i pàdel perquè estem en contra de la forma de 
gestió, voldríem que la gestió fos directa des de l’ajuntament. 

 
En quan a la primer pregunta l’Alcalde contesta que aquesta petició no està prevista, 
perquè els diumenges al matí no hi ha demanada d’autobusus a Manresa, de fet es va 
deixar de prestar el servei perquè no hi havia demanda. 
 
En quan la segona l’ajuntament informarà.  
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22 hores, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que es 
transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i correlatius fins el    
HO CERTIFICO 
 
 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Montserrat Sensat i Borràs 
 
 


