1.- Hisenda. Altres. APROVACIÓ DEL PLA ECONOMIC FINANCER.
1r.- APROVAR el Pla Econòmic Financer, conforme a l’establert a la Llei
18/2001 d’Estabilitat Pressupostària, al RDL 2/2007 pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’estabilitat pressupostària i d’acord amb el Reial Decret
2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.

2n.- COMUNICAR a la Direcció General de Política Financera i Assegurances
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant la remissió de la pertinent documentació de l’aprovació plenària
d’aquest Pla Econòmic Financer d’acord amb l’Ordre de 28 de juny de 1999,
modificada per ECF/324//2003 de 3 de juny.

3r..- PUBLICAR l’esmentat acord, només a efectes informatius, en Butlletí
Oficial de la Província.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor i 8 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA: vota en contra

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: vota en contra

2.- Hisenda. Modificacions pressupostàries. APROVACIÓ MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 1/2011.

1er. La generació de crèdits per major ingressos és la següent :
Generació de crèdits.
ESTAT DE DESPESES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ
FINAL

40404/34200/622.31

Edificis i altres construccions

400.000,00

-400.000,00

0,00

40404/34200/622.31

Complex Piscina Municipal

0,00

400.000,00

400.000,00

40404/34200/622.31

Complex Piscina Municipal

400.000,00

800.000,00

1.200.000,00

TOTAL MODIFICACIONS
ESTAT D'INGRESSOS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

396.11

DESCRIPCIÓ

Aportacions dineràries s/conveni
urbanístic
TOTAL MODIFICACIONS

800.000,00

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

0,00

MODIFICACIÓ

800.000,00

CONSIGNACIÓ
FINAL

800.000,00

800.000,00

Comentar que l’ aplicació pressupostària d’inversió que es proposa augmentar
en aquest expedient es mitjançant l’aportació indicada en el conveni urbanístic
aprovat pel Ple municipal el dia 30 d’abril de 2009 per al desenvolupament
urbanístic del sector “ Can Valls”, d’un total de 800.000,00 €.
Així mateix, es proposa desenvolupar i especificar el projecte esmentat,
d’aquesta manera el concepte de l’aplicació pressupostaria 40404/342/622.31
d’una previsió inicial de 400.000,00 € en el pressupost 2011, es rectifica la seva
denominació per la de “ Complex piscina municipal”
2on.- Vist el conjunt del projecte del Complex piscina municipal i d’acord a la
base d’execució número 37.3 del pressupost i article 174.3 del TRLRHL, els
límits de despesa aplicable son el 70, 60, 50 i 50 per cent, tenint en compte que
l’execució del projecte no serà superior a quatre anys, i donat que es proposa
executar el projecte durant els exercicis 2011 i 2012, el percentatges d’aplicació
en l’exercici immediat següent no excedeix del 70%.

Es considera una inversió important quantitativament i que es preveu iniciar la
seva execució durant aquest exercici. D’aquesta manera, es pretén executar
les despeses referides en dos exercicis. Es a dir, el projecte “Complex piscina
municipal” de 1.400.000,00 euros, s’aplicaria de la manera següent:
Exercici 2011: Mitjançant finançament previst en el pressupost 2011 de dos
subvencions de Generalitat i Diputació respectivament per un total de
310.000,00 . Amb la formalització del crèdit previst en el pressupost 2011 de
90.000,00 € i l’aportació indicada en el conveni urbanístic per al
desenvolupament urbanístic del sector “Can Valls”, d’un total de 800.000,00 €.
Exercici 2012: 200.000,00 € finançats amb la formalització d’un nou crèdit.
En conseqüència la proposta de modificació de crèdits disposaria del
corresponent finançament, quedant anivellat el pressupost municipal.
3er- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic pel
termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.P., i en el Tauló
d'Edictes d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de
no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i
177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor i 8 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA: vota en contra

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: vota en contra

3.- Hisenda. Ordenances fiscals. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 6 “TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS”.
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6,
reguladora de la Taxa per serveis urbanístics.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a un dels
diaris dels de més divulgació l’anterior acord provisional, així com el text
complert de l’Ordenança Fiscal modificada durant el termini de 30 dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els que tinguin interès
directe o resultin afectats, en el termes previstos a l’article 18 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà
definitivament aprovat procedint-se a la publicació de l’acord definitiu de
modificació de l’ordenança fiscal esmentada.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 11 vots a favor i 5 vots en
contra. El total d'assistents que s'absenten en el moment de la seva votació és
1. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA: vota a favor

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: Regidora Carme Cabeza Nieto en contra, Regidora Josefa
Bailón del Vas s'absenta, Regidor Josep M. Castany Niubó en contra,
Regidor Miquel Rovira Badia en contra, Regidora Teresa Padrós
Casañas en contra, Regidor Valentí Soley Fruitós en contra

En aquest punt, quan són les 20:15 hores, abandona la sessió la regidora del
grup socialista Josefa Bailón del Vas, pel que en el moment de la votació era
absent.

4.-

Hisenda.

Altres.

APROVACIÓ

TARIFES

DEL

SERVEI

DE

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DELS SUBMINISTRADORS JOAN DURAN
ALSINA I SUBMINISTRES D’AIGUA CAN PADRÓ, SL.
Primer.- Aprovar l’estructura de tarifes, amb IVA inclòs, del servei del
subministradors del servei d’aigua potable, Sr. Joan Duran Alsina i
“Subministres d’Aigua Can Padró, SL”, a Palau-solità i Plegamans per a
l’exercici 2011, segons el quadre que es relaciona a continuació que recull
l’increment del 3 per cent respecte de les tarifes vigents fins ara :
Tarifes servei de subministrament d’aigua potable, exercici 2009
JOAN DURAN ALSINA
- 1r. Bloc (de 0 a 15 m3/mes) ........................................... 0’39 €/m3
- 2n. Bloc (de 15 a 30 m3/mes) ........................................ 1’02 €/m3

- 3r. Bloc (excés de 30 m3/mes) ....................................... 1’89 €/m3
- Quota manteniment escomesa ....................................... 0’72 €/abonats/mes
- Quota conservació comptador ........................................ 0’79 €/abonats/mes
SUBMINISTRES D’AIGUA CAN PADRÓ, SL
- 1r. Bloc (de 0 a 15 m3/mes) ........................................... 0’35 €/m3
- 2n. Bloc (de 15 a 30 m3/mes) ........................................ 0’95 €/m3
- 3r. Bloc (excés de 30 m3/mes) ....................................... 1’63 €/m3
- Aigua en alta ................................................................... 0’33 €/m3
- Quota manteniment escomesa ....................................... 0’72 €/abonats/mes
- Quota conservació comptador ........................................ 0’79 €/abonats/mes
Segon.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya pel seu
coneixement.
Tercer.- Notificar aquest acord als titulars del subministrament d’aigua potable.
Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 9 vots a favor i 7
abstencions. El total d'assistents que s'absenten en el moment de la seva
votació és 1. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA: s'absté

-

PP: vota a favor

-

PSC-PM: Regidora Carme Cabeza Nieto s'absté, Regidora Josefa Bailón
del Vas s'absenta, Regidor Josep M. Castany Niubó s'absté, Regidor
Miquel Rovira Badia s'absté, Regidora Teresa Padrós Casañas s'absté,
Regidor Valentí Soley Fruitós s'absté

Quan són les 20:15 hores, abandona la sessió la regidora del grup socialista
Josefa Bailón del Vas, pel que en el moment de la votació era absent.

5.- Hisenda. Altres. MODIFICACIÓ RÈGIM DEDICACIÓ REGIDOR SR. IVAN
COSTA.
Atesa la demanda feta pel regidor Ivan Costa Laballos a l’Alcaldia, per
unanimitat s’acordà aprovar la Proposta de l’Alcaldia que tot seguit es transcriu:
“PROPOSTA DE L'ALCALDIA
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i en
concordància amb l’establert per l'article 75 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Deixar sense efectes el règim de dedicació parcial del regidor Ivan
Costa Laballos, aprovat pel Ple de l’Ajuntament a la seva sessió de data 3 de
juliol de 2007, amb efectes del dia 19 de gener de 2011, conforme la proposta
sol·licitada pel mateix regidor.
SEGON.- Establir per al regidor Ivan Costa Laballos el règim d’assistències
aprovat per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats
aprovat per acord plenari de data 28 de juny de 2010, règim sotmès a la

corresponent deducció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
TERCER.- Comunicar aquest acord al Sr. Ivan Costa Laballos i a l’Àrea de
Personal.
L’Alcaldessa
M. Mercè Pla i Blagé
Palau-solità i Plegamans, 17 de gener de 2010”

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.
Quan són les 20:15 hores, abandona la sessió la regidora del grup socialista
Josefa Bailón del Vas, pel que en el moment de la votació era absent.

6.- Hisenda. Altres. APROVACIÓ TARIFES DEL TAXI, EXERCICI 2011.
Primer.- Aprovar l’estructura de tarifes, amb IVA inclòs, del servei d’autotaxi a
Palau-solità i Plegamans per a l’exercici 2011 sol·licitada per TRANSRADIO,
SCCL segons el quadre que es relaciona a continuació:
Tarifes servei autotaxi any 2011 (IVA inclòs)
TARIFA TAXIS 2011
MUNICIPI: PALAU-SOLITÁ I PLEGAMANS

Tarifa 1 nocturna de 20h a 8h dissabtes, diumenges i festius.
Baixada de bandera 3,89€
Preu per km urbà recorregut 1,10€
Hora d’espera 19,81€
Mínim de percepció 5,62€
Tarifa 2 laborables (de dilluns a divendres) de 8h a 20h.
Baixada de bandera 3,18€
Preu per km urbà recorregut 1,10€
Hora d’espera 19,81€
Mínim de percepció 5,62€
Suplements
Domicili 1,26€
Animals domèstics (excepte
els gossos guia) 1,42€
Equipatge
(per maleta o paquet superior
a 55x35x35) 1,71€

Segon.- Comunicar aquest acord a COOPERATIVA TRANSRADIO, SCCL i a
la Comissió de Preus de Catalunya pel seu coneixement.
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

Quan són les 20:15 hores, abandona la sessió la regidora del grup socialista
Josefa Bailón del Vas, pel que en el moment de la votació era absent.

7.- Serveis i via pública. Tots els expedients relacionats amb aquesta
matèria. SUSPENSIÓ PROVISIONAL VIGÈNCIA LLICÈNCIA DE TAXI NÚM.
3.
- Autoritzar la suspensió provisional de la vigència de la llicència de taxi núm. 3,
de la que és titular, corresponent al vehicle PEUGEOT model 407ST-SPORT
amb matrícula 7012-DNL de la que és titular TRANSRADIO, SCCL fins a un
període màxim de 4 anys.
- Autoritzar la desvinculació del vehicle PEUGEOT model 407ST-SPORT amb
matrícula 7012-DNL adscrit a la llicència d’autotaxi núm. 3, així com la
desinstal·lació del taxímetre en els termes requerits per TRANSRÀDIO SCCL

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.
Quan són les 20:15 hores, abandona la sessió la regidora del grup socialista
Josefa Bailón del Vas, pel que en el moment de la votació era absent.

8.- Patrimoni. Expedients relacionats amb el patrimoni i els béns
municipals. DONAR COMPTE DE LA RESCISIÓ INSTADA PER LA

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL DEL
CONVENI SUBSCRIT ENTRE AQUESTA I L’AJUNTAMENT DE PALAUSOLITÀ I PLEGAMANS.
PRIMER.- Declarar extingida la cessió d’ús a precari de l’espai ubicat a l'edifici
de Promoció Econòmica, al C/ Folch i Torres cantonada C/ Can Cortès,
despatx núm., 2 a les instal•lacions de l’edifici de promoció econòmica a la
Cambra de Comerç de Sabadell aprovada per acord de Ple de data 21 de
desembre de 2000.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Sabadell.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

Quan són les 20:15 hores, abandona la sessió la regidora del grup socialista
Josefa Bailón del Vas, pel que en el moment de la votació era absent.

9.- Recursos humans .Selecció de personal.APROVACIÓ DE L’ACORD
MARC PER FIXAR LES BASES GENERALS REGULADORES DE LES
CONVOCATÒRIES PER A ACCEDIR A LES PLACES QUE CONVOQUI
L’AJUNTAMENT.

PRIMER.- Aprovar l’acord marc per fixar les bases generals reguladores de les
convocatòries per a accedir a les places que convoqui l’ajuntament, que diu el
següent:

“Primer.- EN RELACIÓ ALS PROCESSOS SELECTIUS PER COBRIR
PLACES AMB CARÀCTER FIX

1. Quan es convoquin places per ser cobertes amb caràcter fix per part de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, ja sigui de personal funcionari o de
personal laboral, es realitzarà dins de la fase d’oposició una prova en la qual es
valorarà la personalitat i les aptituds dels aspirants.

a. La prova es farà al final del procés de la fase d’oposició

b. La valoració de la prova serà d’apte o no apte, i serà eliminatòria per a
tots aquells aspirants que hagin estat considerats no aptes.

c. La prova es realitzarà mitjançant mètode objectiu i valorable per part de
tècnics qualificats, combinant, si s’escau, tests psicotècnics, entrevistes o
d’altres mètodes disponibles que els tècnics encarregats de l’elaboració de
la prova determinin.

d. La prova s’adequarà, segons criteris dels tècnics encarregats de realitzarla, a la plaça a cobrir, de manera que la valoració feta s’ajustarà a la
categoria requerida per cobrir la plaça objecte del procés de selecció. Al
finalitzar la prova es mostraran les preguntes a la representació sindical per
tal de que aquesta pugui comprovar que realment s’ajusta a la categoria
requerida.

e. Estaran exempts de realitzar aquesta prova aquells aspirants que
haguessin superat una prova similar que haguessin realitzat per ocupar una
plaça d’igual categoria (mateixa escala, grup i subgrup) a l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans en el termini màxim de dos anys amb anterioritat a
la data de la publicació entre una i altra convocatòria. L’acreditació de la
superació de la prova es farà per part de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans mitjançant certificació que haurà de sol•licitar l’aspirant que
s’incorpori en el seu expedient.

f. En cas de la realització d’algun psicotècnic l’ Ajuntament es compromet a
la realització de sessions formatives al personal municipal per tal de que
coneguin la mecànica del procés d’una prova psicotècnica, així com les
característiques generals d’aquestes.

g. L’actual sistema d’entrevistes a les quals només accedeixen els aspirants
que tinguin una puntuació determinada queda eliminat. Podran accedir-hi
tots

aquells

aspirant

que

hagin

superat

les

anteriors

proves

independentment de la puntuació. Les entrevistes són curriculars Reial
Decret 896/1991 de 7 de juny.

2. Es realitzarà una prova escrita tipus test que

a. Consistirà en contestar una bateria de vint preguntes amb quatre
alternatives de resposta, sobre el temari general que s’adjunti a les bases
de la convocatòria.

b. El temps que es disposarà per a la realització de la prova serà de trenta
minuts.
c.. Aquesta prova serà eliminatòria i es qualificarà de 0 a 10 punts, i caldrà
obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-la. Cada pregunta ben
contestada puntuarà 0,5 punts; cada pregunta mal contestada descomptarà
0,25 punts. Les preguntes que es deixin en blanc ni puntuaran ni
descomptaran.

3. Es realitzaran les proves específiques necessàries per valorar la capacitat
tècnica dels aspirants per dur a terme les tasques específiques de la plaça a
cobrir. Es portaran dos temes a escollir un per l’aspirant.

4. En relació al punt 2 i 3 es portarà més d’un examen en cada una de les
proves. Aquesta serà escollida per sorteig davant dels aspirants presents en
cada prova.

5. En relació a la valoració de mèrits, en la fase de concurs, que serà prèvia a
la fase d’oposició, es tindrà en compte el següent.

a. L’experiència professional en un lloc de treball, igual o similar al de la
plaça convocada, en l'administració pública es valorarà amb més puntuació
per mes treballat que a l’empresa privada. Com a mínim haurà de ser el
doble el de l’administració pública que no el de l’empresa privada, sent el
màxim de puntuació de 3 punts.

b. Es valorarà tota la formació específica relacionada amb la plaça a cobrir, i
proporcional a la dedicació requerida per realitzar la formació, així com
condicionada a la certificació del seu aprofitament. La formació valorada ha

de ser oficial, tan pot haver estat impartida per un centre públic com privat
però

per

tant

homologable.

La

puntuació

màxima

2

punts.

c. Per tenir titulació superior a l’exigida relacionada amb la plaça a cobrir:.
Puntuació màxima d’1 punt.”

Segon.- EN RELACIÓ AL PROCESSOS SELECTIUS DE PROMOCIÓ
INTERNA

En els processos selectius de promoció interna, hi haurà en la fase d’oposició
una prova, que tindrà una part teòrica i/o una altre de pràctica, relacionades
amb els temaris generals o específics que es publiquin. A la fase d’oposició
s’afegirà la fase de concurs consistent en la valoració de mèrits.

Tercer.- EN RELACIÓ AL PROCESSOS SELECTIUS PER LA PROVISIÓ DE
PLACES AMB CARÀCTER INTERÍ

Pel que fa a la provisió de places de manera interina, es farà una prova, que
podrà ser teòrica o pràctica, més una entrevista, més una valoració de mèrits,
tot intentant abreujar els terminis tant com ho permeti la llei.

Quart.- EN RELACIÓ AL QUE NO HAGI ESTAT ESMENTAT EN AQUEST
CONVENI MARC

Tot allò que no hagi estat esmentat en aquest conveni marc es faculta a

l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans perquè adopti els criteris que cregui
més adients, tot en estricta aplicació de les normes que siguin vigents en cada
moment.

Cinquè.- ENTRADA EN VIGOR

1. Els acords que s’esmenten en aquest conveni marc entraran en vigor a partir
del moment en que es signin per ambdues parts, amb independència que
calgui la realització d’algun o alguns tràmits posteriors, com podria ser sotmetre
a la consideració d’algun òrgan col•legiat aquest conveni marc o bé a la
consideració dels treballadors de l’Ajuntament.

2. No obstant la data d’entrada en vigor que s’esmenta en el paràgraf anterior,
aquest conveni marc s’aplicarà també, una vegada signat, amb caràcter
retroactiu fins el dia 1 de gener de 2010, havent de modificar l’Ajuntament les
convocatòries en curs que hagi publicat fins a la data.

Sisè. – PRESÈNCIA D’OBSERVADORS ALS PROCESSOS

A les sessions públiques dels processos selectius determinats anteriorment hi
podrà assistir un representant sindical i un representant de l’equip directiu de
l’Ajuntament en qualitat d’observadors. El representant sindical pot ser nomenat
tant per algun dels òrgans col.legiats (Junta de Personal, Comitè d’Empresa)
com per les centrals sindicals amb representació a l’Ajuntament de Palau-solità
i Plegamans. El representant directiu pot ser nomenat per resolució d’Alcaldia.
En tot cas, sempre serà respectat el criteri de privacitat de les sessions del
procés acordat pel tribunal corresponent.”

SEGON.- Facultar a l’Alcaldia, en tot allò que sigui necessari, perquè pugui
signar el document en el que es plasmi l’acord marc al que fa referència el punt
anterior.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.
Quan són les 20:15 hores, abandona la sessió la regidora del grup socialista
Josefa Bailón del Vas, pel que en el moment de la votació era absent.

10.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICVEUiA, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 606, PEL MANTENIMENT DEL
PROGRAMA

TERRITORIAL

DE

PROTECCIÓ

DE

DESOCUPACIÓ

I

INSERCIÓ.
Primer.- Demanar al Govern central el manteniment del PRODI que ha donat
cobertura a 688.894 persones des de l’inici de l’aplicació del programa.
Segon.- Instar al Govern Central i les diferents administracions l’ampliació
d’ajudes d’emergència a famílies que no poden pagar el seu lloguer o la seva
hipoteca, evitar situacions d’exclusió social.
Tercer- Manifestar el nostre suport a suport a la ILP per a l'eliminació dels

aspectes més lesius per als treballadors i treballadores de la reforma laboral.
Quart- Donar trasllat d’aquests acords als Grups Polítics de l’Ajuntament, a
totes les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al
Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol, al
Congres i Senat, als sindicats CCOO, UGT, USOC.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 6 vots a favor i 11 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota en contra

-

ICV-EUIA: vota en contra

-

PP: vota en contra

-

PSC-PM: vota en contra

Quan són les 20:15 hores, abandona la sessió la regidora del grup socialista
Josefa Bailón del Vas, pel que en el moment de la votació era absent.

11.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICVEUiA, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 607, DE REBUIG DE SENTÈNCIES
DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES
ESCOLES CATALANES.

Primer.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les
escoles catalanes, que ha portat resultats positius en l’educació del nostre país,
donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del
castellà.
Segon.- Demanar al Tribunal Suprem que tingui en compte que la llengua és un
bé cultural immens que cal preservar i que rebutjarem qualsevol sentència que
intenti imposar la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes.
Tercer.- Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de
continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina
indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.
Quart.- Donar suport a les accions en defensa del model d’immersió lingüística
escolar que estan sorgint des de la societat civil.
Cinquè.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al
Tribunal

Suprem,

al

Departament

d’Educació

i

als

diferents

Grups

Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 16 vots a favor i 1 vots en
contra. A continuació es mostra el detall per grups:
-

CIU: vota a favor

-

ERC-AM: vota a favor

-

ICV-EUIA: vota a favor

-

PP: vota en contra

-

PSC-PM: vota a favor

Quan són les 20:15 hores, abandona la sessió la regidora del grup socialista
Josefa Bailón del Vas, pel que en el moment de la votació era absent.

12.- Assumptes generals. Administració general i temes diversos
ajuntament. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER
L’ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.
En compliment de l’article 33.5 del ROM i de l’article 46.2.e) de la Llei 7/1985
de Bases de Règim Local, s’adjunta relació escrita de les resolucions
adoptades per l’alcaldia, complint-se tanmateix l’obligació de lliurar còpia de les
actes corresponents a la Junta de Govern Local que han tingut lloc des de
l’última sessió plenària:

13.- Mocions polítiques. Mocions presentades a l'òrgan col·legiat pels
grups polítics. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN DATA 27 DE GENER DE 2011, A FAVOR QUE
EL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL REGULI UN PROCEDIMENT QUE
GARANTEIXI

EL

SECRET

DEL

VOT

A

LES

PERSONES

AMB

DISCAPACITAT VISUAL A LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS.
1. Instar Al Govern de l’Estat Espanyol, a regular, de conformitat amb el
mandat establert en la Constitució, i en el número 2 de l'article 87 de la
Llei Orgànica de Règim Electoral General, un procediment que

garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual a les
pròximes eleccions municipals de maig de 2011, similar al ja previst per a la
resta de processos electorals.
2. Remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió, a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, a l'Associació Catalana de Municipis,
al Govern de l'Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels
Diputats i al Senat, i al Parlament de Catalunya.

Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat.

Per unanimitat dels 16 regidors presents, s’acordà declarar la urgència d’aquest
punt.

