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PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 6

PRE-ACTA
LLISTA DE CONVOCATS
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA

ORDRE DEL DIA
1.-

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
SERVEIS ECONÒMICS

2.APROVACIÓ MODIFICACIÓ
2.01.- EXP.: IPMC 2013/04. MODIFICACIÓ PLA D'INVERSIONS DEL PRESSUPOST
2013 I MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4.
RÈGIM INTERIOR
3.APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ
3.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2013.
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4.MOCIONS PORTAVEUS
4.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP RELATIVA A
LA CREACIÓ D'UN ARXIVER D'EDIFICIS D'INTERÈS
HISTÒRIC-ARQUITÈCTONIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
4.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU PER
DEMANAR UN RECONEIXEMENT A LA FIGURA POLÍTICA D'EN MANUEL
CARRASCO I FORMIGUERA FACILITANT QUE UN ESPAI PÚBLIC DEL
NOSTRE MUNICIPI DUGUI EL SEU NOM AMB MOTIU DEL 75È ANIVERSARI
DEL SEU AFUSELLAMENT PER LES TROPES FRANQUISTES AL PENAL DE
BURGOS.
ALCALDIA
5.DONAR COMPTE AL PLE
5.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
6.MOCIONS D'URGÈNCIA.
6.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC RELATIVA A
LA LOMCE.
7.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201305. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
29 de maig de 2013, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
_____________________
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APROVACIÓ MODIFICACIÓ

2.1

EXP.: IPMC 2013/04. MODIFICACIÓ PLA D'INVERSIONS
PRESSUPOST 2013 I MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4.

DEL

MODIFICACIÓ PLA D'INVERSIONS DEL PRESSUPOST 2013 I MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 4.
Expedient: IPMC 2013/04.
Vist que el Ple de l’ajuntament va aprovar en la sessió de data 27 de desembre 2012
l’expedient del pressupost per a l’exercici 2013, en el qual s’hi incloïa, entre d’altres annexos,
el pla d’inversions per a l’exercici 2013 amb el detall dels finançaments previstos.
Vist l’informe del cap d’Àrea de Serveis Territorials en el que s’explica i es justifiquen els
canvis experimentats per a l’exercici 2013 en les previsions de finançament d’alguns dels
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projectes a executar, així com la necessitat d’executar més despesa en algun dels projectes.
Vista la memòria del regidor d’Hisenda de data 13 de juny en la que es fa palesa la necessitat
d’adaptar el pla d’inversions per al 2013 i el seu finançament d’acord amb les variacions
produïdes i, en conseqüència, modificar el pressupost municipal per recollir l’esmentada
modificació mitjançant crèdits extraordinaris i transferències de crèdits.
Vista l’informe emès per la intervenció de fons número 2013/17 de data 13 de juny de 2013.
Vistos els articles 169 a 180 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, els articles 34, 40 a 42 i 45
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
Pressupostos, i les bases 7 a 10 de les Bases d’execució del Pressupost municipal 2012.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar la modificació del Pla d’Inversions del Pressupost de l’Ajuntament per al
2013 d’acord amb el detall recollit a l’annex en el qual es detallen els finançaments.
SEGON: Aprovar, condicionat a l’efectiva entrada en vigor de l’acord del punt primer,
l’expedient de modificació de crèdit núm 4 del Pressupost 2013 sota les següents modalitats i
d’acord amb el detall següent:
Origen dels fons:
Aplicació
pressupostària
2013 410 321 63202

Adequació pati annex escola Martí i Pol

Compromís d’Ingrés

PUOSC

Compromís d’Ingrés

Diputació de Barcelona

Increment
ingressos

Concepte

Disminució
despeses
7.500,00 €

140.846,12 €
74.900,00 €
TOTAL RECURSOS

223.246,12 €

Aplicació dels fons:
Crèdit extraordinari:
Aplicació
pressupostària
2013 440 155 69200

Repassos asfaltats

55.209,88 €

Crèdit
definitiu
55.209,88 €

2013 440 155 69201

Reparació voreres

17.683,91 €

17.683,91 €

2013 410 151 62200

Enderroc habitatges carrer Osona

12.100,00 €

12.100,00 €

84.993,79 €

84.993,79 €

Concepte

TOTAL DESPESA

Increment

Suplement de crèdit:
Aplicació
pressupostària
2013 410 944 76200

Concepte

Increment

Crèdit definitiu

Col·lector Can Gorgs

138.252,33 €

467.272,62 €

138.252,33 €

467.272,62 €

TOTAL DESPESA

TERCER: Exposar l’expedient de modificació de crèdit a informació pública per un període
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de quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.
QUART: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions,
l’expedient de modificació de crèdit es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de la mateixa per capítols al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
_____________________
3

APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ

3.1

EXP.: XXXX. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE
2013.

APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2013.
D’acord amb el procediment de revisió de les xifres de la població de Barberà del Vallès a
data 1 de gener de 2013, tal com consta a l’annex I, adjunt, efectuat entre l’INE, la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i resoltes les discrepàncies trobades en els
fitxers tractats, s’ha obtingut la xifra final d’habitants de Barberà del Vallès que es detalla
més avall.
Vist el Capítol IV del Títol II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales , aprovat per Reial Decret 1690/86, d’11 de juliol, modificat per Reial
Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
Vista la Resolució de 9 d’abril de 1997, de la Subsecretaría, per la qual es disposa la
publicació de la Resolució de 9 d’abril, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i
del Director General de Cooperació Territorial, segons la qual es dicten instruccions
tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal (BOE núm. 87, d’11
d’abril de 1997).
D’acord amb el que estableix la Resolució de l’INE, de 17 de novembre de 2005, per la que
s’actualitzen les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
En virtut del que disposa la clàusula quarta del Conveni de gestió de Padró Municipal
d’Habitants signat en data 9 de desembre de 2002 entre aquest Ajuntament i la Diputació de
Barcelona, Departament d’Estadística i Població,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar, d’acord a la normativa exposada als antecedents d’aquest acord, el detall
numèric d’habitants (annex I) corresponent a la xifra anual de població, de referència 1 de
gener de 2013, amb el resum següent:
Homes
16112

Dones
16469

Total habitants de dret
32581
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SEGON: Notificar aquest acord als Serveis d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.
_____________________
4

MOCIONS PORTAVEUS

4.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP
RELATIVA A LA CREACIÓ D'UN ARXIVER D'EDIFICIS D'INTERÈS
HISTÒRIC-ARQUITÈCTONIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP RELATIVA A LA CREACIÓ D'UN
ARXIVER D'EDIFICIS D'INTERÈS HISTÒRIC-ARQUITÈCTONIC DE BARBERÀ DEL
VALLÈS.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PP, el text íntegre de la qual es transcriu a
continuació:
"Barberà del Vallès aparece documentada por primera vez en el siglo X, consta como un
conjunto de masías dependientes del Señorío de Barbera, como es el caso de la Torre d'en
Gorgs o Ca n’Altimira, de la que aún se conserva el palomar. La economía se basaba en la
agricultura de secano, regada mediante la acequia Monar, así como en la viticultura, aunque
no tardaron en aparecer ya en el siglo XVI los primeros molinos papeleros, en los que el
pueblo de Barbera volcó en gran medida su economía. Todavía aún hoy podemos
contemplarlos a orillas del Ripoll, aunque lamentablemente no podemos recomendar su
visita, pues el penoso estado de abandono puede costarnos muy caro.
Mientras tanto, otras masías como Can Planas, la Torre d'en Mateu o Can Salvatella
asomaban en la historia de nuestro pueblo, hasta que ya bien entrado el siglo XX empezamos
a crecer drásticamente, convirtiéndonos en gran medida en pueblo de verano, y así lo
atestiguan algunas torres veraniegas.
Una vez llegados a este punto en que nuestro pueblo ya es ciudad, en vez de proteger nuestro
patrimonio histórico y arquitectónico, nos dedicamos a eliminarlo. Así lo confirman Ca
n'Amiguet, Can Gili, Can Gorchs-Lladó, Can Llobateras Nou, la Granja d'en Alari, la Masía
de la Sagrera, el Molino d'en Planas, los Pisos Capella o la Torre Nova, todas demolidas
durante los Últimos 30 años, coincidiendo con los gobiernos socialistas de, primero, José
Antonio Robles y, después, Ana del Frago. No quisiéramos pasar por alto Can Planas y la
Torre d'en Mateu, las cuales todavía hoy si visitamos la página web de Patrimoni Català
constan como edificios protegidos. ¿Cómo puede ser que estando protegidos, si visitamos los
lugares que ocupaban, ahora encontremos Novartis u otras naves industriales?
Desde Nuevas Generaciones y desde el Partido Popular solicitamos la creación de un archivo
de estos edificios a proteger, con tal de que las futuras generaciones puedan conocer el pasado
de nuestro municipio para comprender su presente.
Hemos creado un listado con aquellas edificaciones que consideramos que deberían ser
sometidas a un estudio que determine la calidad histórico-arquitectónica de cada uno de ellos
con el fin de concretar cuales deberían ser protegidos. Así mismo, también añadimos el
enlace al mapa electrónico de la situación de cada uno de los edificios.
Y como desde nuestra organización queremos ser partícipes de la conservación y
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revitalización de nuestra ciudad.. adjuntamos también fichas técnicas de cada uno de estos
monumentos con la esperanza de que sirvan de herramienta para su futura catalogación.
Acordamos:
Evitar que esta situación se vuelva a repetir en un futuro y que se deje de derruir parte de
nuestros edificios histórico-arquitectónicos mediante la creación de un archivero de edificios
de interés histórico-arquitectónico de Barbera del Valles, y, por su necesidad, la contratación
o formación de un técnico especialista en archivo y tratamiento de datos, que se encargue de
planificar y promover la correcta gestión de los documentos y de los archivos.
Adjuntos
Edificios de interés histórico de Barberà del Vallès.
Listado de los monumentos de Barbera del Vallès que han perdurado en la historia hasta el
periodo democrático iniciado con la aprobación de la Constitución de 1978. De este modo, en
una lista aparecen aquellos edificios que, desde entonces, se ha permitido su desaparición, y
por otro lado la de aquellos que todavía hoy perduran, sin tener en cuenta el estado de
conservación.
Derruidos entre 1983 y 2013
Edificio
Época
Ca n’Amiguet
¿?
Can Gili Vell
S. XVI
Can Gorchs-Lladó
S. XVI
Can Llobateras Nou
S. XX
S. XV
Can Planas
Granja d’en Alari
S.XX
Masía de la Sagrera
S. XVI
Molino d’en Planas
S. XVI
Pisos Capella
S. XX
S. XVI
Torre d’en Mateu
Torre Nova
S. XIX

Conservados
Edificio
Época
Acequia Monar
¿?
Ca n’Altimira
S. XI
Ca n’Armengol
S. XIX
Can Batista
S.XVI
Can Caps
¿?
Ca n’Escayola
S. XIX
Can Gili Nou
¿?
Can Pedragosa
S. XX
S. XVI
Can Salvatella
Can Simeón
S. XX
Can Xerracat
S. XVII
Capella, SA
S. XX
S. XI
Castillo de Barberà
Casa de la Vila
S. XX
Chimeneas
S. XX
S. XX
Recinto de viviendas
Estación de FFCC
S. XX
S. XI
Iglesia de la Románica
Iglesia Parroquial
S. XX
S. XX
Mercado Municipal
Molineta de la T. Nova
S. XIX
Molino d’en Dou
S. XVIII
Molino d’en Gall
S. XVI
S. XVIII
Molino d’en Santo
S. XVIII
Molino d’en Vermell
Torre de Ca n’Altimira
S. XI
Torre d’en Gorgs
S. X
Torre de verano
S. XX
Torre de verano
S. XX

Estado
Bien
Ruinas
Bien
Bien
Ruinas
Excelente
Bien
Excelente
Bien
Excelente
Bien
Mal
Bien
Bien
Bien (4)
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Mal
Bien
Bien
Bien
Mal
Mal
Excelente
Bien
Excelente
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Patrimonio histórico español
Patrimonio catalán
Mapa electrónico:
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209914169367446221353.0004de2b6c6a655
17409d&mid=1370282272
Próximamente presentaremos una ficha técnica elaborada por nuestro grupo de cada uno de
estos edificios."
_____________________
4.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU PER
DEMANAR UN RECONEIXEMENT A LA FIGURA POLÍTICA D'EN
MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA FACILITANT QUE UN ESPAI
PÚBLIC DEL NOSTRE MUNICIPI DUGUI EL SEU NOM AMB MOTIU
DEL 75È ANIVERSARI DEL SEU AFUSELLAMENT PER LES TROPES
FRANQUISTES AL PENAL DE BURGOS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CiU PER DEMANAR UN
RECONEIXEMENT A LA FIGURA POLÍTICA D'EN MANUEL CARRASCO I
FORMIGUERA FACILITANT QUE UN ESPAI PÚBLIC DEL NOSTRE MUNICIPI
DUGUI EL SEU NOM AMB MOTIU DEL 75È ANIVERSARI DEL SEU
AFUSELLAMENT PER LES TROPES FRANQUISTES AL PENAL DE BURGOS.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal CiU, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"El passat 9 d'abril d'enguany és va commemorar el 75 é aniversari de l'assassinat d'en
Manuel Carrasco i Formiguera en el penal de Burgos en mans de les tropes franquistes.
En Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona, 3 d'abril de 1890 - Burgos, Espanya, 9 d'abril
de 1938) fou un advocat i polític català, líder democristià i nacionalista català del primer terç
del segle XX. Empresonat pel General Primo de Rivera l'any 1920 per les seves critiques al
seminari l'Estevet i posteriorment Conseller de Sanitat amb Macià i diputat l'any 1932 a les
Corts de Madrid on defensarà la integritat del Estatut de Núria i la llibertat religiosa. En l'any
1932 s'incorpora a Unió Democràtica de Catalunya i l'any 1936 és manté fidel a la República
i a la Generalitat.
En Manuel Carrasco i Formiguera ha estat i és un exemple de la defensa dels valors
democràtics, de servei al país i a les seves institucions. Va destacar principalment en la
defensa als valors democràtics i dels valors que d'aquesta emergeixen com a pilar
fonamentals de la convivència de tots els ciutadans respectant les diferencies de pensament i
creença. Manuel Carrasco, màxim dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya, des de les
profundes conviccions humanistes i catalanistes, va defensar amb dignitat i valentia la justícia
social, de la llibertat nacional, i dels valors de la Democràcia.
El Grup Municipal de Convergència i Unió considera que Manuel Carrasco i Formiguera és
un referent i que, en la seva persona, resumeix totes les característiques i virtuts que un
representant de la ciutadania ha de posseir: Integritat, defensa de les conviccions per damunt
dels interessos personals o de partit, generositat, sinceritat, integritat i lleialtat a les
institucions.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Que l'Ajuntament de Barberà del Vallès RECONEIXI públicament la figura d'en
MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA com a referent ètic i polític dels valors de la
Democràcia.
SEGON.- Que, com a conseqüència d'aquest reconeixement públic, la vila de Barberà del
Vallès li ho faci avinent posant el seu nom en un espai públic del nostre municipi.
TERCER.- Que es comuniquin aquests acords a la Presidenta del Parlament de Catalunya i a
la família d'en MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA."
_____________________
5

DONAR COMPTE AL PLE

5.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en
l'annex 1.
_____________________
6.

MOCIONS D'URGÈNCIA.

6.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC
RELATIVA A LA LOMCE.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC SOBRE LA LOMCE.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"El Govern central ja ha aprovat l’avantprojecte de la reforma de la Llei Orgànica per a la
Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE, per discutir-lo al Congrés.
Una Llei que, tal i com està plantejant el Govern estatal, segrega triplement: per llengua, per
sexe i per capacitats. La LOMCE ataca el model d’immersió lingüística, d'escola catalana,
trencant el principi d'igualtat a l'escola i erosionant una societat cohesionada en el seu
conjunt.
Es tracta d’un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrògrada, anacrònica i
segregadora del Ministre Wert i la LOMCE, i la instrumentalització de l’educació amb
finalitats ideològiques i polítiques del govern del PP. La LOMCE representa una involució
del sistema educatiu perquè defensa un model classista, competitiu, on els monopolis del
mercat i de l’Església estan per davant del servei públic democràtic i participatiu.
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És un atac frontal contra un model educatiu comprensiu, sense classificacions de l’alumnat
per les seves capacitats i/o possibilitats econòmiques. Un model educatiu en el que té raó de
ser la diversitat de les matèries i en el que el volum horari de les mateixes se singularitza en
funció del model lingüístic que hem escollit i en funció de l’entorn territorial en el que està
ubicat l’escola. Un model d’èxit en el que l’escola ha de ser el centre del sistema i que ara és
vol menysprear atacant les competències del govern de la Generalitat en matèria educativa i
menystenint la capacitat de participació i decisió del conjunt de la comunitat educativa i de la
societat catalana.
És per aquest motiu que recentment vam participar a la recent cimera catalana sobre
educació: per defensar el model d'escola catalana pública, inclusiva, laica, que no segrega i de
qualitat, que històricament hem defensat els i les socialistes.
Volem, en definitiva, fer un front comú en defensa del model d'escola catalana amb el màxim
consens entre pares, mares, estudiants, sindicats i grups polítics. Un model que defensa el dret
a l'educació, així com el model d’immersió lingüística. Aquest és el model que defensem i
vam tenir un paper determinant en la seva creació. Rebutgem fermament la politització que
constantment es fa de la llengua i d’un problema que no és real ni rellevant a la societat
catalana. Utilitzarem tots els instruments disponibles i donarem suport a les accions
jurídiques pertinents en defensa del nostre actual model d’immersió lingüística a l’escola
catalana.
Avui però, l'escola catalana no pateix només per la denominada llei Wert, sinó també per les
polítiques de CiU, del president Mas i de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. El
Govern ha anunciat la inversió de 8'8 milions d'euros més IVA en la construcció de
barracons, el tancament de 7 escoles i 73 grups de P3 públics, i que destinarà 24 milions
d'euros a escoles d'elit. Tot, amb un professorat sobre explotat, pressionat i retallat.
Des del PSC, volem compartir el nostre neguit amb el conjunt de la comunitat educativa i els
partits d'esquerres, en defensa d'una xarxa pública d'educació, davant l'atac frontal a l'escola
pública que suposa la LOMCE. Denunciem aquesta reforma ideològica, el retrocés en el
model educatiu que suposa i la complaença i manca de voluntat de CiU. Si bé Wert i Mas
discrepen sobre la llengua, coincideixen en la resta. Així i pel que fa al Govern català, li
demanem que es prohibeixi subvencionar les escoles que separen l’alumnat per sexe i
destinar més recursos a beques menjador.
Per tot plegat proposem que el Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès acordi:
1.- Demanar que es retiri el projecte de llei orgànica (LOMCE) presentat pel Govern del PP
fins que no hi hagi un ampli consens de la Comunitat Educativa sobre el contingut del
mateix.
2.- Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants
d’entitats, agents educatius i partits polítics contra l’actual projecte de reforma que proposa el
Govern espanyol.
3.- Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar tots els instruments disponibles i
per dur a terme les accions jurídiques pertinents, com ara el recent recurs al Tribunal
Constitucional contra la LOMCE, en defensa del nostre actual model d’escola catalana.
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4.- Recolzar el Govern català -atenent l’acord de la cimera d’educació- en la defensa de
l’actual model d’immersió lingüística sostentat en l’actual marc regulador de l’Estatut
d’Autonomia i la Llei d’Educació de Catalunya, atès que garantitza el domini d’ambdues
llengues cooficials, al finalitzar l’educació obligatòria.
5.- Demanar al Govern català que accepti dues esmenes a la Llei d'Educació de Catalunya
perquè es prohibeixi el concert a les escoles que separen els alumnes per sexe i per tal que
sigui preceptiu consensuar amb els ajuntaments el possible tancament d'una escola pública en
una població.
6.- Defensar una escola pública catalana, laica, inclusiva, equitativa, oberta a l’entorn, diversa
i integradora -sense itineraris diferenciats- que tingui autonomia de gestió i d’avaluació, en la
que es trametin els valors i els continguts democràtics. Una escola en el marc d’un sistema
que entengui el fet educatiu en totes les seves dimensions, es vertebri sota l’acció i la
coresponsabilitat de les administracions públiques i faci possible una real i efectiva
involucració dels agents socials.
7.- Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: pedagògicament legitimat,
jurídicament viable i socialment acceptat, que ha portat resultats netament positius per
l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el
coneixement del castellà.
8.- Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat
de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la
Federació de Municipis de Catalunya."
_____________________
7.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

