
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

CIP/2018/3 Comissió Informativa Permanent 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 26 de febrer de 2018 

Durada Des de les 19:00 fins a les 19:45 hores 

Lloc Sala de reunions de l'Ajuntament de Cardona 

Presidida per Aida Molner Pejoan 

Secretari Oscar Campos Planes 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39387244C Aida Molner Pejoan SÍ

77744974Y Ferran Estruch Torrents NO

35096455L Josep Tristany Claret SÍ

39343731T Joan Hernández Moscoso SÍ

39321896S Rosa Ruiz Pubill NO

39320904N Montserrat Obradors Palau SÍ

77733149A Jordi Casas Pons SÍ

La Sra. Montserrat Obradors assisteix com representant del Grup Municipal 
del PDeCAT, substituint  a la titular Sra. Rosa Pubill.  

 
Una  vegada  verificada  pel  Secretari  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia
 

 



 

A) PART RESOLUTIVA 

 

APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS  ANTERIORS:  PLE 
ORDINÀRI  CELEBRAT  EL  DIA  4  DE  GENER  DE  2018,  PLE 
EXTRAORDINARI D'URGENCIA DEL DIA 11 DE GENER DE 2018 I PLE 
EXTRAORDINARI DEL DIA 23 DE GENER DE 2018.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Examinades  les  actes  de  les  sessions  anteriors  següents:  Ple  ordinari 
celebrat el dia 4 de gener de 2018, Ple extraordinari d'urgència celebrat el 
dia 11 de gener de 2018 i Ple  extraordinari celebrat el dia 23 de gener de 
2018,  s'aproven  per  unanimitat  incloure-les  a  la  convocatòria  del  Ple 
ordinari del dia 1 de març de 2018.

 

EXPEDIENT 351/2018. DICTAMEN D'APROVACIÓ DELS CANVIS DELS 
MEMBRES DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PDECAT  A  LES  DIFERENTS 
COMISSIONS I ORGANS COL·LEGIATS.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Antecedents de fet
 
En data 13 de juny de 2015, va quedar constituïda la Corporació Municipal, 
resultant de les eleccions locals del 24 de maig de 2015.
 
En  data  17  de  juny  de  2015,  mitjançant  Decret  de  l’Alcaldia  núm. 
117/2015,  es  van  declarar  constituïts  els  grups  polítics  municipals  de 
l’Ajuntament  de  Cardona,  així  com  la  representació  de  cada  grup 
municipal.
 
En  data  23  de  juny  de  2015,  el  Ple  de  la  Corporació,  en  sessió  
extraordinària va acordar la designació dels representants municipals en 
les  fundacions,  entitats,  mancomunitats  i  empreses  que  requereixen 
representació municipal i la creació de la Comissió Informativa Permanent i 
Especial de Comptes.
 
En data 10 de gener de 2018, el regidor d’aquest Ajuntament Sr.  Josep 
Serra Casals,  va presentar renúncia del  seu càrrec per raons personals, 
demanant  a la  Junta Electoral  Central  la  seva substitució a favor  de la 
següent a la llista electoral de Convergència i Unió, actualment PDeCAT.
 
En data 20 de febrer de 2018, va prendre possessió del càrrec de regidora 

 



 

d’aquest Ajuntament la Sra. Montserrat Obradors i Palau.
 
En data 22 de febrer  de 2018,  com a conseqüència  dels  últims canvis 
produïts en el Grup Municipal del PDECAT, s’ha presentat per part de la 
responsable del Grup Polític del PDeCAT, un escrit sol·licitant la modificació 
dels membres assistents a les diferents comissions i òrgans col·legiats que 
requereixen representació municipal.
 
En conseqüència, cal modificar el Decret de l’Alcaldia núm. 117/2015, de 
17 de juny de 2015 i l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió 
extraordinària,  celebrada  el  data  23  de  juny  de  2015,  amb  els  canvis 
sol·licitats.
 
Fonaments de dret
 
Articles 20, 46 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de Bases 
de Règim Local.
Articles  58  i  60  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Articles 15 al 22 de la Llei 40/2015, d’1 d’ octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.
Articles 78, 112, 123, 124, 125, 126 i 127 del Reial Decret 2568/1986, de 
28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.
 
Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  de  la  Comissió  Informativa 
Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia núm. 117/2015, de data 17 de 
juny de 2015, de constitució dels grups polítics municipals de l’Ajuntament 
de Cardona, així com la representació de cada grup municipal, relatiu als 
canvis proposats dins el Grup Municipal del PDECAT, en el següent sentit:
 

 Formació Grup Municipal PDeCAT: 
 

 Presidenta: Rosa Ruiz Pubill 
 Portaveu: Rosa Ruiz Pubill 
 Portaveu 1r. suplent: Montserrat Obradors Palau 
 Portaveu 2n. Suplent: Jordi Ruiz Santandreu 

 
Segon.- Modificar l’acord adoptat pel Ple extraordinari celebrat el dia 23 
de  juny  de  2015,  de  designació  dels  representants  municipals  en  les 
fundacions,  entitats,  mancomunitats  i  empreses  que  requereixen 
representació municipal i la creació de la Comissió Informativa Permanent i 
Especial de Comptes, relatiu als canvis proposats dins el Grup Municipal 
del PDECAT, en el següent sentit:
 

 Comissió informativa permanent: 

 



 

 
 Membre titular: Rosa Ruiz Pubill 
 Membre suplent 1r.: Montserrat Obradors Palau 
 Membre suplent 2n.: Jordi Ruiz Santandreu 

 
 Relatiu a la designació de representants municipals 

 
 Consell Escolar Municipal: Membre: Montserrat Obradors Palau 
 Comissió  Local  de  Protecció  Civil  i  Comitè  Local  d’Emergència: 

Membre: Montserrat Obradors Palau 
 

 Patronat de la Fundació Cardona Històrica: 
 

 Membres: 

 Rosa Ruiz Pubill 
 Montserrat Obradors Palau 

 
 
Tercer.- Notificar aquests acords als regidors interessats.
 

 

EXPEDIENT 1099/2017. DICTAMEN D'APROVACIÓ DE LA SUPRESSIÓ 
DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET.

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió ordinària de data 30 de juny de 
1994,  va aprovar la creació d’un registre municipal de parelles de fet, al 
qual  s’hi  podien inscriure  les  unions  estables de parella,  inicialment  de 
forma transitòria i  posteriorment d’acord amb la Llei 10/1998, de 15 de 
juliol, d’unions estables de parella.  
 
Atès  que aquesta  llei  va  ser  substituïda  pel  Llibre  2n del  Codi  Civil  de 
Catalunya, aprovat mitjançant la Llei 25/2010, de 29 de juliol, relatiu a la 
persona i la família, que regulava la convivència estable en parella.
 
Essent que la Generalitat va considerar oportú l’existència d’un Registre 
centralitzat  de  parelles  estables  a  Catalunya  als  efectes  de  poder 
aportar-se  la  inscripció  com una  prova  més  de  la  convivència  estable, 
mitjançant  Decret  Llei  3/2015,  de  6  d’octubre,  va  crear  el  Registre  de 
parelles  estables  de  Catalunya  que  no  ha  entrat  en  funcionament  fins 
l’entrada en vigor de l’Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, que regula el seu 
funcionament.
 
A partir  de l’entrada en funcionament de l’esmentat  Registre,  que està 

 



 

operatiu des de l’1 d’abril de 2017, les persones que vulguin inscriure’s en 
el  mateix  als  efectes  de  prova  podran  fer-ho,  esdevenint  innecessària 
l’existència del registre municipal de Cardona a aquells mateixos efectes.
 
Les parelles inscrites al Registre municipal de Cardona podran aportar al 
Registre de parelles estables de Catalunya, adscrit a la Direcció General de 
Dret i d’entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, un certificat amb 
les  dades  de  la  seva  inscripció  al  registre  municipal  als  efectes  de 
constància.
 
A partir de la seva supressió, el Registre municipal només romandrà actiu 
per  tramitar  sol·licituds  de  certificats  dels  assentaments  de  les  unions 
inscrites.
 
Un altre motiu que justifica la supressió del Registre municipal de parelles 
estables de l’Ajuntament de Cardona, és que el registre de la Generalitat 
és  únic  i  fa  impossible,  per  exemple,  que  una persona s’inscrigui  dues 
vegades amb parelles diferents sense que s’hagi desfet la primera relació.
 
La legislació aplicable es determina pels següents preceptes:
 
- Articles 234-1 a 234-14 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre 

segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

- Decret Llei 3/2015, de 6 d’octubre, de modificació de la Llei 25/2010, 
del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la 
creació del Registre de parelles estables.

- Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s’aprova el Reglament 
del Registre de parelles estables de Catalunya.

- Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del  règim local,  el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

 

Aquesta  Alcaldia-presidència,  previ  informe  de  la  Comissió  Informativa 
corresponent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
 

ACORDS
 
Primer.-  Aprovar la supressió del Registre Municipal de Parelles de Fet 
de Cardona, per quant aquestes unions han de quedar inscrites al Registre 
de Parelles Estables de Catalunya.

 
Segon.-  Suspendre les inscripcions al Registre Municipal de Parelles de 
Fet fins l’aprovació definitiva del present acord.
 

 



 

Tercer.- Exposar al públic aquest acord durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat reclamacions 
o  al·legacions,  s’entendrà  aprovat  definitivament  sense  necessitat  de 
l’adopció de cap altre acord exprés.
 
Quart.-  El  Registre  Municipal  de Parelles  de Fet  de Cardona continuarà 
causant  efectes  per  a  les  parelles  que  constin  inscrites,  pel  que  fa  a 
l’expedició de certificats d’assentaments que hi constin fins a la data de la 
seva supressió.
 
Cinquè.-  Notificar aquesta  resolució  a  tots  els  inscrits  al  Registre 
Municipal de Parelles de Fet de Cardona.

 

EXPEDIENT  71/2018.  DICTAMEN  DE  RESOLUCIÓ  DE  LES 
AL·LEGACIONS  PRESENTADES  I  D'APROVACIÓ  PROVISIONAL  DEL 
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL SÒL 
NO URBANITZABLE DE CARDONA.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès que l’Ajuntament per acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 3 
de juliol  de 2014, va aprovar inicialment  el  Pla Especial  del  Catàleg de 
Masies i  Cases Rurals del  sòl  no urbanitzable de Cardona elaborat  pels 
Serveis tècnics municipals i  que inclou el catàleg de Masies i Cases Rurals 
del sòl no urbanitzable de Cardona subscrit per l’arquitecte Judit Fàbrega 
Freixes.
 
Que l’esmentat  projecte  va  estar  sotmès a  exposició  pública,  durant  el 
termini d’un mes, des del dia 9 d’agost al 10 de setembre de 2014.
 
Que al coincidir el primer termini parcialment amb el mes d’agost, d’acord 
amb la  disposició addicional  10a del  DL 1/2010, de 3 d’agost,  pel  qual 
s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  es  va  ampliar  el  termini 
d’exposició pública per un mes, comprès des del dia 30 de setembre al 30 
d’octubre de 2014.
 
Atès  que  durant  els  esmentats  terminis,  van  ser  presentades  setze 
al·legacions en relació al contingut de les fitxes del Catàleg de Masies i 
Cases Rurals del sòl no urbanitzable de Cardona.
 
Atès  que  durant  el  període  d’informació  pública  es  van  sol·licitar  els 
informes sectorials dels organismes competents.

 



 

 
Atès que els serveis tècnics municipals han emès un informe proposant la 
resolució de les diferents al·legacions presentades i han incorporat al Pla 
Especial les prescripcions establertes als informes sectorials.
 
Atès que les modificacions introduïdes en el document aprovat inicialment 
no constitueixen canvis substancials.
 
Atès l’informe jurídic que consta a l’expedient.
 
Vist el que disposen els articles 67.1.g en relació amb el 85 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i 
55, 92, 109 i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 
Vist  el  que disposen els  articles  22.2.c)  de la  Llei  7/1985,  de  2 d’abril 
Reguladora de les Bases de Règim Local,  i  52.2.c)  del  Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya.
 

Aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  de  la  Comissió  Informativa 
corresponent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
 

ACORDS
 

Primer.- Resoldre les  al·legacions  presentades  dins  del  període 
d’informació  pública  posterior  a  l’aprovació  inicial  del  Pla  Especial  del 
Catàleg  de  Masies  i  Cases  Rurals  del  sòl  no  urbanitzable  de  Cardona 
basant-se en els informes tècnic i jurídic que consten en l'expedient, i que 
serà degudament notificat als interessats, en el sentit següent: 
 

a) Estimar les al·legacions de la número 1 a la 9, i de la número 11 a la 
16, totes incloses.

b) Desestimar la al·legació número 10.

Segon.- Aprovar provisionalment el Pla Especial del Catàleg de Masies i 
Cases  Rurals  del  sòl  no  urbanitzable  de  Cardona  elaborat  pels  Serveis 
tècnics municipals i  que inclou el catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl 
no urbanitzable de Cardona subscrit per l’arquitecte Judit Fàbrega Freixes, 
 amb la incorporació de les modificacions resultants de la resolució de les 
al·legacions estimades en l’acord primer, així com la incorporació resultant 
de les prescripcions proposades pels informes sectorials.
 
Tercer.- Trametre el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals del 
sòl no urbanitzable de Cardona i el catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl 
no urbanitzable de Cardona,  a la Comissió Territorial  d’Urbanisme de la 
Catalunya Central als efectes de la seva aprovació definitiva.”

 

 



 

EXPEDIENT 353/2018. APROVACIÓ DEL PACTE DE TERRITORI PER AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE CARDONA I SOLSONA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès  el  document  “Pacte  de  territori  per  al  desenvolupament  local  de 
Solsona i Cardona”, consensuat entre els ajuntament de Solsona i Cardona, 
l’Associació  d’Empresaris  de  Cardona  i  l’Associació  d’Empresaris  del 
Solsonès, on es plasma la intenció de treballar conjuntament per tal de 
fomentar el desenvolupament local harmònic i inclusiu d’aquest territori, 
tant a nivell social com econòmic, i continuar la feina compartida que han 
portat a terme aquests agents des de l’any 2014.
 
Atesa la conveniència de formalitzar aquest acord d’intencions entre les 
diferents entitats participants del pacte de territori.
 
Els articles 8 i 15 de la Llei d’Ordenació del sistema d’ocupació i el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya (Llei 13/2015, de 9 de juliol) estableixen el 
concepte de concertació territorial i assenyalen la necessitat d’afavorir la 
creació d’estructures de concertació territorial, per tal d’adequar l’oferta 
de serveis i programes ocupacionals a les necessitats dels territoris, que 
impliquin  els  municipis  i  les  associacions  empresarials  i  que  tinguin 
estratègies territorials definides, com és el cas de Solsona i Cardona.
 
 
Per  tot  això  aquesta  Alcaldia-Presidència,  previ  informe  favorable  de  la 
Comissió Informativa Permanent proposta al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS
 
 

Primer.- Aprovar el document “Pacte de territori per al desenvolupament 
local  de  Solsona  i  Cardona”  que  figura  com  a  annex  i  que  inclou  els 
següents acords:
 

1. Treballar conjuntament per tal d’impulsar un desenvolupament local 
harmònic  i  inclusiu  al  territori  que  vetlli  pel  benestar  de  les 
persones,  la  millora  de  la  competitivitat  de  les  empreses  i  les 
activitats econòmiques i  la preservació del medi natural, continuant 
la tasca desenvolupada anteriorment. 

2. Impulsar un procés per tal de renovar l’estratègia territorial i definir 
els  projectes  a  desenvolupar  per  al  període  2019-2028  sota  els 
principis de participació i concertació.

3. Establir aliances i cooperar amb altres entitats del territori o que hi 
operin i establir les disposicions oportunes per impulsar un sistema 

 



 

de participació i col·laboració estable entre elles.

4. Posar a disposició del pacte del territori, per al desenvolupament del 
pla d’acció,  els seus tècnics organitzats en l’anomenada Agència de 
desenvolupament  local  de  Solsona  i  Cardona,  i  consolidar  i 
desenvolupar  progressivament  l’estructura  tècnica  per  poder 
implementar els projectes definits al Pla d’Acció.

5. Adreçar-se al  Servei  Públic d’Ocupació de Catalunya per  demanar 
que  se’ls  tingui  en  compte  com  una  realitat  socioeconòmica 
diferenciada, estructurada i dotada de planificació estratègica que 
està treballant per millorar l’ocupació  les condicions de vida de la 
població del territori.

6. La durada d’aquest acord d’intencions en forma de pacte de territori 
és indefinida a no ser que sigui denunciat per qualsevol de les parts.

 
Segon.- Facultar l’Alcalde a subscriure el present acord d’intencions, de 
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.
 
Tercer.- Comunicar els  anteriors  acords  a  l’Ajuntament  de  Solsona, 
l’Associació  d’Empresaris  de  Cardona  i  l’Associació  d’Empresaris  pel 
Solsonès.

 
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚM. 0339 AL 
NÚM. 0346 DE 2017 I DEL NÚM. 0001 AL NÚM. 0039 DE 2018

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia del núm. 0339 al núm. 0346 de 
2017 i  del  núm. 0001 al  núm. 0039 de 2018 i  de la seva inclusió a la 
convocatòria del ple ordinari del dia 1 de març de 2018.  

 
 

C) ASSUMPTES SOBREVINGUTS

EXPEDIENT  360/2018.  PROCEDIMENT  GENÈRIC  -  MOCIÓ  EN 
DEFENSA  DE  L'ESCOLA  CATALANA  I  DEL  MODEL  D'IMMERSIÓ 
LINGÜISTICA. 

Favorable Tipus  de  votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

Massa vegades des del  món local  hem hagut  de sortir  a  denunciar  les 
continues agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del 
món  local  reconeixem  que  el  model  d’escola  catalana  i  el  model 
d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat 
política,  del  treball  de  molts  professionals  de  l’ensenyament,  del 
compromís  de  les  famílies  i  dels  ajuntaments.  Aquest  model  fa  que  el 
català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres 
educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
 
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.
 
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, 
que 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. Durant aquests 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. No és la primera vegada que 
s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple 
més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu 
català  d’èxit.  El  Tribunal  Constitucional  ha  anul·lat,  recentment,  el 
finançament  de  l’escolarització  en  castellà  a  càrrec  de  fons  públics  a 
Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.
 
Els  professionals  del  sistema  educatiu,  les  famílies  i  els  ajuntaments 
garanteixen  i  fan possible  aquest  model  educatiu  català.  Davant  de  la 
judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns 
partits  polítics,  concretament  Partit  Popular  i  Ciudadanos,  que  utilitzen 
l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis 
electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus 
per mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en 
un context, també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica. 
 
Tornen  els  plantejaments  que  propugnen  públicament  una  involució 
educativa  uniformitzadora,  l’adoctrinament  ideològic,  la  generació  de 
sospites i  denúncies i  la  segregació lingüística.  Tots  aquests  arguments 
estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany 
de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del 
govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans 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 aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de CARDONA, 
 

ACORDA  :
 
 
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic 
de la LOMCE.
 
Segon.-  Rebutjar tot  atac  que  posi  en  perill la  immersió  lingüística  a 
Catalunya.
 
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model 
d’escola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua 
vehicular  a  l’escola  catalana.  Iniciativa  que  busca  dividir  i  segregar  la 
nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i 
de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella 
infranquejable.
 
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès 
amb la cohesió  social,  exitós  i  estimat,  garanteix  la  cohesió  social  i  la 
igualtat  d’oportunitats per  a l’alumnat i  assegura el  coneixement de les 
dues llengües per part de l’alumnat.
 
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua 
i les tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti 
amb una molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un 
ampli i  molt divers teixit  associatiu i  amb un conjunt plural d’iniciatives 
educatives. 
 
Sisè.- Ens comprometem 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.
 
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a 
la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través 
del consens que hem construït els darrers 30 anys.
 
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció:   al Ministre d’Educació, Cultura i 
Esports del Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups 
Parlamentaris; al Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de representants dels 
directors  i  docents  dels  centres  educatius  del  Servei  d’Educació  de 
Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de 
Catalunya;  als grups Parlamentaris dels Parlament  de Catalunya i  a  les 
entitats  municipalistes  (ACM  i  FMC)   i  als  centres  educatius  del  nostre 
municipi. 
 

 
 

 



 

D) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 
  
I  no havent altres assumptes a tractar, la Presidenta de la Comissió Sra. 
Aida Molner Pejoan, s’aixeca la sessió essent les 19,45 hores, de la qual 
cosa com a Secretari-Interventor, Sr. Oscar Campos Planes, certifico.
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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