ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT
DE DESEMBRE DE DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el 28 de desembre de dos mil dotze
Quan són les 19:35 hores es reuneix a la sala d'actes de la Casa Mallol, sota la presidència
del senyor, Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de la corporació, el ple de
l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió extraordinària d’acord amb la convocatòria que
s’ha repartit.
Són presents en el moment de començar la sessió:
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

Manel Escobar Yegua
Sílvia Ripoll i Cayuela
Ángel Tarrero González
Marc Danés i Zurdo
Josep Ma. Mas Blanch i Ponce
Sílvia Useros i Moyano
Juan Manuel Fernández i Martínez
Anna Jorquera i Navarro
Carlos López Expósito
Magda Casamitjana Aguilà
Carles Ferrer Casademont
Imma Carrion Ferrer
Francisco Martínez Pérez
Francisca Guijarro Muñoz
David Beltran Blanco
Francisca Martin Mendoza
Francesc Giner i Ballesta
Ma. Àngels Arjona Crusellas

Segon tinent d’alcalde
Tercer tinent d’alcalde
Quart tinent d’alcalde
Cinquè tinent d’alcalde
Sisè tinent d’alcalde
Setè tinent d’alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora

Són absents havent excusat la seva absència:
Sra. Montserrat Mindan i Cortada
Sr.
Ambrosio Martínez i Olivares

Primera tinent d'alcalde
Regidor

També hi assisteixen:
Senyor Ernest Ruiz Garcia

Interventor municipal de la corporació

Actua de secretària la senyora M. Teresa Sánchez Luna, secretària en funcions de la
corporació.
Un cop l'alcalde ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i es
prenen els acords que es detallen.

591

01.- MOCIÓ QUE FORMULEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-PM, CIU I
GDP-AM EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA
La senyora Imma Carrion, en representació del Grup Municipal PSC-PM presenta la
proposta del tenor literal següent:
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per
part del Govern de l’Estat, atempta greument contra el model d’immersió lingüística a
Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura
de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentència del
Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte
d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model
educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de
coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els
resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera
decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat
d’oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposat, l’Ajuntament de Roses aprova la següent moció, adoptant els següents
ACORDS
Primer: manifestar el nostre desacord a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament i a les
entitats educatives de Roses en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i
en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic
de la nostra escola.
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està
en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua,
assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes i al Govern de l’Estat.
EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
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Alcalde.- Abans d’iniciar la sessió, l’alcalde explica que aquesta sessió extraordinària s’ha
convocat arran d’una petició expressa del Grup Municipal Socialista per tractar d’un tema de
tanta actualitat com és el model d’escola catalana. A tal efecte, els tres grups: PSC,
Convergència i Unió i Gent del Poble-AM presenten conjuntament una moció que han de
debatre i, si s’escau, votar.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrion.- Llegeix la seva intervenció que diu:
El grup municipal del PSC-PM va demanar la convocatòria d’un Ple Extraordinari per tractar
exclusivament la defensa del model d’escola catalana, perquè creiem que la defensa del
nostre model d’escola és un tema d’especial importància i es mereix que li dediquem un ple
per poder debatre, defensar i mostrar la nostra posició al respecte i perquè durant aquesta
mateixa legislatura ja hem presentat conjuntament amb Convergència i Unió i Gent del
Poble diverses mocions al Ple en defensa del model educatiu català i la situació no ha pas
millorat ans al contrari, cada cop el nostre model d’escola es veu més amenaçat. Com en les
anteriors ocasions hem consensuat un text entre els tres grups, la qual cosa ens satisfà,
doncs serà més la força que podrem fer i que traslladarem al govern per mostrar el nostre
desacord com a Ajuntament a aquesta nova Llei d’Educació.
Abans de passar a la lectura del text de la moció voldria fer les següents consideracions:
El Ministeri d’Educació, amb el ministre José Ignacio Wert al capdavant, està elaborant una
nova Llei d’Educació la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) que ataca
el model d’escola catalana, basat en la immersió lingüística, i limita l’ús del català com a
llengua vehicular. També interfereix en les competències en educació de la Generalitat de
Catalunya, com són els exàmens de revalida a l’acabament de les diferents etapes, que
vindran regulades des de govern de l’Estat i la definició dels currículums de les diferents
matèries.
Aquesta llei ha rebut l’oposició de tota la Comunitat Educativa Catalana, així com el rebuig
de diverses comunitats autònomes (Euskadi, Andalusia,.). Diferents governs autonòmics,
així com des del govern de la Generalitat, han demanat modificacions a l’avantprojecte en
aspectes referits al tractament de les llengües cooficials i en aspectes que trepitgen
competències de les Comunitats Autònomes, sense que les seves propostes hagin estat
recollides.
Hem de recordar que el model d’immersió lingüística vigent a Catalunya des de fa 30 anys
ha aconseguit un gran èxit pel que fa a l’aprenentatge de la llengua, tant catalana com
castellana, els nostres alumnes finalitzen l’escolaritat amb igual domini de les dues llengües i
el fet de considerar el català com a llengua vehicular a les escoles ha contribuït de forma
decisiva en la cohesió social en no disgregar per raons de llengua els infants del nostre país.
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D’altra banda, no creiem que aquesta llei, tal com està plantejada, serveixi per millorar la
qualitat educativa, doncs la millora de la Qualitat s’aconsegueix invertint més en Educació, el
que suposa:
-

Augmentar les plantilles de professorat per poder atendre millor la diversitat dels
centres: l’alumnat nouvingut, l’alumnat amb dificultats educatives,.. i per poder-los
dotar de bons especialistes, en llengües estrangeres, per exemple.

-

Donar una bona formació als nostres mestres, amb recursos suficients per atendre
aquesta diversitat present als centre i les demandes de la societat actual.

-

Augmentar les ajudes de menjador, de transport i les beques als estudiants per a
estudis postobligatoris i universitaris.

-

Millorar l’oferta de formació professional als diferents punts del territori.

-

Millorar les infraestructures dels edificis escolars i construir el nous centres que ens
calen, per evitar que hi hagi alumnes que facin tota la seva escolaritat en mòduls
prefabricats,......

-

I recolzar, sobretot, la nostra Escola Pública.

-

Hi ha molta feina a fer en Educació, i aquesta s’ha de fer ben feta.”

Tot seguit llegeix el text de la moció i després hi ha un torn de paraula dels grups municipals.
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL GDP-AM
Sr. Francesc Giner.- Diu que el seu Grup Municipal, de Gent del Poble-AM, defensa
aquesta moció, perquè el GDP ja n’havia presentat una altra i defensen aquesta moció que
està consensuada amb tots els grups del consistori excepte el Partit Popular. Volen deixar
clar el malestar del seu grup per la decisió del Partit Socialista local a l’hora de voler fer un
ple extraordinari per aquest tema amb totes les despeses que això comporta per al poble de
Roses. Creuen sincerament que s’ho podrien haver estalviat i que aquesta moció s’hagués
pogut defensar en un ple ordinari com farem avui mateix.
INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA EN REPRESENTACIÓ DEL GRU PMUNICIPAL DE CIU
Alcalde.- Manifesta que Convergència i Unió dóna ple suport a la moció i per això són
signants o cosignants d’aquesta moció en el sentit de fer arribar al govern de l’Estat la
disconformitat del poble de Roses i del poble de Catalunya amb aquesta nova llei que pretén
trencar un model d’educació catalana, que no solament és a favor del coneixement de
l’educació de la mainada i del nostre jovent, sinó que és una gran aportació a la cohesió de
la societat catalana, una societat que sortosament està nodrida de gent provinent d’arreu.
Abans era de gent d’Espanya i arra és d’arreu del Món i que troben en la llengua catalana
aquest nexe d’unió, aquest punt de trobada a la plaça pública com bé va explicar, no fa
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gaire, el senyor Llorens Villatoro, quan va estar aquí a Roses en una conferència de les que
dictar, convidat per l’Ajuntament de Roses.
Dit això, afegeix que el grup Municipal de Convergència i Unió s’hi adhereix, signen i donen
el vot positiu en aquesta moció.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrion.- Primer, agraeix el suport que donen Gent del Poble i el Grup Municipal
de Convergència i Unió a aquesta moció que, com han dit, han consensuat entre tots.
D’una altra banda, vol contestar el que ha dit el regidor Francesc Giner en el sentit que, com
ja ha dit una mica, en el començament de la presentació, volien un ple extraordinari, perquè
aquesta ja serà la tercera moció en defensa del model d’escola catalana que fem des que
són regidors, els aquí presents.
Veien que aquesta vegada, com ja han dit, ja n’han fet dues i aquesta és la tercera.
Aleshores, volien donar-li més rellevància, perquè ara ja no és una sentència, sinó que és
una nova llei d’educació, aleshores volien donar-li més pes i haurien volgut fer-ho una mica
abans, però el fet de ser aquest mes de les festes, ha estat una mica més complicat per
poder-ho encaixar abans, perquè més que res, aquesta llei està en tràmit, s’estan fent
passes i aviat passarà a la fase econòmica i d’aquí res aquesta llei la tindrem aprovada. Així
que volien que arribés com un ple i que l’haguessin pogut fer abans, però per diversos
motius, no ha estat possible.
Manifesta la voluntat del seu grup de poder-la fer arribar i que arribi, amb la sensació que
pot tenir més pes si es debat en un ple fet expressament es debat. Diu que seria més que
res per això i, per altra banda, agraeix el suport dels diferents grups.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Setze (16) Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch, Sílvia Useros,
Juan Manuel Fernández, Anna Jorquera, Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Imma Carrion,
Francisco Martinez, Francisca Guijarro, David Beltran, Francisca Martin, Francesc Giner,
Ma. Àngels Arjona i Carles Pàramo.
Vots en contra: Cap (0)
Abstencions: Tres (3) Manel Escobar, Àngel Tarrero i Carlos López.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 19:50 hores, de la
qual cosa en dono fe.
L’alcalde president

La secretària en funcions
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Carles Pàramo i Ponsetí

Ma. Teresa Sánchez Luna
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