
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 07/2017

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores i vuit minuts del dia  27 de juny de 2017,   sota la
presidència de l’Il.lm  Alcalde-President Joan Mora i Buch (ERC-AM), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde
senyors Joan Rubal i Díaz  (Acord-E), senyora Gemma Martín i Villanova (ERC-AM), Jordi Roldós i Sala
(ERC-AM) i  Josep  Ruiz  i  Royo  (Acord-E)  i  el  Regidor  senyor  Xavier  Noms i  Casals  (ERC-AM),   les
senyores  Anna Sosa i  Ròdenas (ERC-AM),  Maria  Teresa Vidal  i  Peig  (ERC-AM),  Mireia  Neira  i  Marí
(Acord-E), els senyors  Emili Minguell i Parent (Acord-E), Xavier Melo i Bulbena (CIU), Lluís Nogueras i
Moulines (CIU), la senyora Marta Alsina i Freginals (CIU), els senyors  Víctor Ros i Casas (PP),  Carlos
Bartomeu i Castro (PP) i Carlos Sánchez i Nicolau (C's), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL
PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez.

Han excusat la seva assistència el senyor  Albert Sala i Martínez (ERC-AM)

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRAD  A EL DIA 30 DE
MAIG DE 2017.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, vol fer constar que a la pàgina 9 de
l'acta de data 30 de maig de 2017, al paràgraf on consta: «Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat
següent: 13 (treze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-AM , Acord-E i PP i 3 (tres) abstencions del
Grup Municipal de CIU.»

Ha de dir:  «Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent:  13 (treze) vots a favor dels Grups
Municipals d'ERC-AM , Acord-E, PP i C's i 3 (tres) abstencions del Grup Municipal de CIU.»       

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 30 de maig de 2017, s'aprova per unanimitat, amb l' esmena
proposada.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP,  comenta el Decret de sorteig de l'Escola
Municipal  de Música i  demana aclariment a la Regidora Educació sobre els procediments judicials dels
professors de l'Escola de Municipal de Música, concretament la sentència que va sortir en premsa.

El senyor Alcalde comenta que sobre aquest punt s'informarà al punt de l'ordre del dia «informes».

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia.

3. DONAR  COMPTE  DE  LA RELACIÓ  MENSUAL  DE  LES  OPERACIONS  DEL COMPTE  413
«CREDITORS PER OPERACIONS MERITADES».

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la relació mensual de les operacions del compte 413.

4.    PRESA DE CONEIXEMENT DE L'INFORME 4/2017 DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA,  DE  GESTIÓ  RECAPTATÒRIA EN MUNICIPIS  D'ENTRE  5.000  I  20.000  HABITANTS,
EXERCICI 2013.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat i pren coneixement de l'informe 4/2017 de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, de gestió recaptatòria en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, exercici 2013.

5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2016.             1
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Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2016

Vist l’expedient del Compte General de l'Ajuntament, exercici 2016, integrat pel compte anual de l’Entitat i
el de l’organisme autònom Museu-Arxiu.   

Atès que en compliment de l’article 212, apartat 3, 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, el Compte General s’ha d’exposar
al  públic  durant  15  dies,  durant  els  quals  i  vuit  més,  els  interessats  podran  presentar  reclamacions,
objeccions i observacions.

Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes de data 9 de maig de 2017 i atès que l’esmentat compte
ha estat exposat al públic mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el
lloc web municipal en data 10 de maig de 2017 i en el Butlletí Oficial de la Província de  16 de maig de
2017.

Atès que el termini d’informació pública va finalitzar el dia 16 de juny de 2017, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, objeccions i observacions.

Vist l’Informe d’Intervenció.

Vist l’article 41 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, (publicada al DOGC núm.
5648, d’11.06.2010); es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR el Compte General de l'Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2016, integrat per:

- El propi de l’Entitat.

- El de l’Organisme Autònom Museu-Arxiu.

Segon.- TRAMETRE la documentació telemàticament via EACAT a la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya en els formats establerts en l'Acord del Ple de la Sindicatura del 8 de març de 2016 (DOGC núm.
7082, del 17.03.2016).»

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

6.    PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LES DUES
FESTES LOCALS PER A L'ANY 2018.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LES DUES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2018

Vista l’Ordre TSF/101/2017 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 25 de maig, publicada
al DOGC núm. 7381, de 31 de maig de 2017, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2018.

Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que seran fixades mitjançant una ordre del Departament
dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments.

Atès que les dues festes locals no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials.
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Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors disposa que de les catorze festes laborals, dues seran
festes locals.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de juny de 2017.

Atès que l’article  46 del  Reial  Decret  2001/1983,  de  28 de juliol,  disposa que l’òrgan  competent  per
formular la proposta de les dues festes locals és el Ple de l’Ajuntament; en virtut de tot això, es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- PROPOSAR els dies 16 de juliol de 2018 (dilluns) Festa Major de La Minerva, i 30 de novembre
de 2018 (divendres) Sant Andreu, com les dues festes locals del municipi de Sant Andreu de Llavaneres
per a l’any 2018.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, als efectes oportuns.»

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

7. ALTERACIÓ DE QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE BÉ PATRIMONIAL A DOMINI PÚBLIC, SERVEI
PÚBLIC, DELS QUATRE HABITATGES DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUATS AL CARRER SANT AN-
TONI, NÚMS. 6 I 8, I AL CARRER DEL VEÏNAT, NÚMS. 2 I 4. 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«APROVACIÓ DE  L'ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DELS IMMOBLES SITUATS ALS
CARRERS DEL VEÏNAT  2-4 I DE SANT ANTONI 6-8 I QUE CONSTEN INSCRITS A L'INVENTARI DE
BENS   MUNICIPALS   I  DE  PROCEDIR  A  AFECTAR-LOS  AL  SERVEI  SOCIAL  D'ALLOTJAMENT
TEMPORAL

Atès que mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 188/2017, de 12 d'abril es va resoldre:

“(...) Primer.- INCOAR expedient d'alteració de la qualificació jurídica dels immobles situats  als carrers de
Sant Antoni 6 i 8 i del Veïnat 2 i 4, i que consten inscrit a l'Inventari de Béns Municipals, per tal de procedir
a afectar-los al Servei d'Allotjament Social Temporal Municipal

Segon.-  DISPOSAR que  els  Serveis  Socials  municipals  emetin  informe  sobre  l'oportunitat  d'aquesta
afectació i, que la Secretaria municipal emeti informe sobre la legalitat i procediment aplicable a l'afectació
dels béns esmentats, amb caràcter previ a sotmetre l'expedient a informació pública. (...)”

Vist l'informe de Secretaria de 13 d'abril de 2017.

Vist l'informe de la treballadora social de l'ajuntament de 20 d'abril de 2017.

Atès que l'esmentat expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant la publicació d'anuncis en el
lloc web municipal en data 24 d'abril de 2017, en el Butlletí Oficial de la província de 4 de maig de 2017 i
en el Diari  Oficial  de la Generalitat de Catalunya de 2 de maig de 2017, sense que s'hagin presentat
al·legacions.

Atès que es considera  que  cal  prioritzar  la  rendibilitat  social  per  damunt  de la  rendibilitat  econòmica
d’aquests béns, tal i com permet l'article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.

Atès que la  finalitat  de l’expedient  és destinar  els  habitatges de propietat  municipal  i,  alterar  la  seva
qualificació jurídica per tal que passin de béns patrimonials, a ser-ho de domini públic  per tal de destinar-
los a donar resposta a les situacions d’emergència de  caràcter social que es puguin produir al municipi-.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 20 de juny de 2017

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:                  3
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Primer.- ALTERAR la qualificació jurídica dels habitatges  situats  als carrers de Sant Antoni 6 i  8 i  del
Veïnat 2 i 4, i que consten inscrits a l'Inventari de Béns Municipals, per tal de procedir a afectar-los al
Servei d'Allotjament Social Temporal Municipal

Segon.- ANOTAR el present acord en l'Inventari de Béns Municipal en compliment de l'article 102.2 del
Reglament del patrimoni dels ens locals.»

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, comenta que es tracta d'una alteració
temporal i no impedeix que després es puguin fer habitatges socials. Manifesta que està d'acord amb el
fons de la qüestió.

Comenta que li hagués agradat que una de les dues parts dels habitatges, o bé els del carrer Sant Antoni,
o bé els del carrer del Veïnat, l'Ajuntament hagués pogut fer habitatges plurifamiliars per generar més
habitatges socials. 

El senyor Ros anuncia la seva abstenció.

El  senyor  Alcalde  aclareix  el  tema  i  explica  que  s'està  estudiant  la  possibilitat  de  fer  una  promoció
d'habitatges de protecció oficial (HPO) en altres llocs.

El senyor Ros recorda que ell va ser l’únic Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres que va fer HPO.

El senyor Alcalde recorda que no eren HPO, sinó que eren habitatges de preu taxat.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups Municipals
d'ERC-AM , Acord-E, CIU  i C's i 2 (dues) abstencions del Grup Municipal del PP.

8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D'UN PAVELLÓ POLIESPORTIU PAV3 I VESTIDORS AL SECTOR «ELS AMETLLERS». 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE  D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN
PAVELLÓ POLIESPORTIU PAV3 I VESTIDORS AL SECTOR “ELS AMETLLERS”

Atès que el Ple de l'Ajuntament en data 31 de gener de 2017 va acordar l'aprovació inicial del projecte
d'execució  d'obres  de construcció  d'un  Pavelló  poliesportiu  PAV3 i  vestidors  al  Sector  “Els  Ametllers”
redactat per Pallejà-León, S.L.P., amb un pressupost total d’execució per contracte de 6.344.253,36 Euros,
IVA inclòs  (sis  milions  tres-cents  quaranta-quatre  mil  dos-cents  cinquanta-tres  euros  amb  trenta-sis
cèntims).

Atès que durant el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions.

Vist l'informe del Consell Català de l’Esport.

Vist l'informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

Vist l'informe favorable de l'Arquitecte Municipal, de data 16 de juny de 2017.

Vist que el projecte inclou les prescripcions incloses en els informes esmentats.

Atès que l’article 22.2, apartat ñ), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
estableix que el Ple de la Corporació serà l’òrgan competent per l’aprovació dels projectes d’obres quan ho
sigui per la seva contractació o concessió.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 20 de juny de 2017.                                    4
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Vistos els articles 37, 38 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR  DEFINITIVAMENT  el  projecte  d'execució  d'obres  de  construcció  d'un  Pavelló
poliesportiu PAV3 i vestidors al Sector “Els Ametllers” redactat per Pallejà-León, S.L.P., amb un pressupost
total d’execució per contracte de 6.283.239,66 Euros, IVA inclòs (sis milions dos-cents vuitanta-tres mil
dos-cents trenta-nou euros amb seixanta-sis cèntims).

Segon.- PUBLICAR l’acord d'aprovació definitiva de l'esmentat projecte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
al BOP, al DOGC i al web municipal als efectes oportuns.

Tercer.-   NOTIFICAR el present acord als interessats, al Departament d'Intervenció, a la Direcció General
de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i al Consell Català de l’Esport.»

El senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Urbanisme i Obres Públiques,
explica la cronologia del procés d'aprovació i llegeix el següent escrit:

«Bona nit a tothom,

En primer lloc m'agradaria exposar-vos  els antecedents de la fase final del  pavelló cronològicament:

En data 3 de març de 2015 la Junta de Govern Local va adoptar, entre d’altres, l’acord d’adjudicació   del
projecte bàsic de construcció del nou pavelló poliesportiu, de tipus PAV-3.

En data 27 d'octubre de 2015 el Ple de l'Ajuntament va adoptar l'acord d'aprovació definitiva del projecte
bàsic.

En data 8 de març de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar, entre d’altres, l'acord d'adjudicació del
contracte de serveis per a la redacció del projecte d'executiu..

En data 2 de desembre de 2016  l’empresa adjudicatària, va presentar davant l’Ajuntament el document del
projecte d'execució.

En data 30 de desembre de 2016  l’empresa adjudicatària, va presentar davant l’Ajuntament una documen-
tació complementària del projecte.

En data 31 de gener de 2017 el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, va acordar l'aprovació inicial del
projecte d'execució, tot sometent-lo a informació pública per un període de trenta dies i sol·licitant informe
al Consell Català de l'Esport i a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. L'import
de l'aprovació inicial era de 6.344.253 €.

En data 3 d'abril de 2017 va tenir entrada a l'Ajuntament l'informe emès pel Sr. Ramon Giner Cros, tècnic
del Servei d'Equipaments Esportius del Consell Català de l'Esport. En aquest informe es concloïa que calia
corregir un seguit d'aspectes del projecte.

En data 9 de maig de 2017 va tenir entrada a l'Ajuntament l'informe de bombers  emès . L'informe era de
caràcter favorable condicionada a l'adopció d'un seguit de mesures de seguretat.

En data 19 d'abril de 2017 es va portar a terme una reunió amb els tècnics del Consell Català de l'Esport i
els tècnics redactors del projecte, per tal de concretar les modificacions que calia introduir en el projecte de-
rivades de l'informe esmentat. En aquesta reunió es va acordar també modificar el projecte pel que fa a la
possibilitat d'habilitar un espai soterrat sota el forjat de la pista esportiva que pugui habilitar en el futur algun
tipus d'ús (emmagatzematge, aparcament, etc).

Una vegada l'equip redactor va fer les modificacions acordades en aquesta reunió, i incloses les prescripci-
ons formulades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, en data 29 de maig
de 2017 es  va sol·licitar al Sr. Mariano Bordas Mon, cap del Servei d'Equipaments Esportius del Consell
Català de l'Esport valides l'informe.                                                                                                          5
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En data 31 de maig de 2017 el Sr. Mariano Bordas Mon va remetre un escrit de resposta, tot validant el
contingut de les modificacions introduïdes.

Finalment concloure que l'aprovació definitiva te un cost de 6.283.239,66€ i aixo fa que hi hagi un estalvi de
61.013,70€, respecte de l'aprovació inicial.»

El senyor Alcalde recorda que a la Comissió Informativa General es van fer uns aclariments tècnics per part
de l'arquitecte municipal.

El  Regidor  senyor Carlos Sánchez i  Nicolau,  del  Grup Municipal  de C's,  afirma que donarà suport  per
coherència i perquè el projecte té la validació del Consell Català de l'Esport.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, recorda que el seu Grup ha donat suport
a les diferents aprovacions del projecte. Considera que es tracta d'una obra cara.

El senyor Ros comenta que atès que és possible construir en la zona una piscina i un camp de fútbol li
donarà suport.

El senyor Ruiz explica que la resta d'obres no es poden comprometre a fer-les.

El senyor Ros puntualitza que es referia a què hi ha espai suficient per fer-ho.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, reconeix que hi ha demanda en
el municipi del pavelló. Afirma que el seu Grup ha intervingut en el tema des de l'inici. Reconeix que el
projecte li agrada i que s'han fet modificacions que el seu Grup havia demanat.

El senyor Nogueras comenta que anuncia el seu vot a favor, malgrat les despeses de manteniment o
complementàries que es puguin generar i que puguin determinar, si s'escau un posicionament diferent.

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

9.    APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’ORDENANÇA  MUNICIPAL PER  A  LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS
MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL

Vist el text del projecte de l’Ordenança Municipal per a la prestació de serveis mitjançant la utilització de
material municipal, redactat per l'Àrea de Cultura.

Atès  que  l’objecte  d’aquesta  Ordenança  és  regular  la  cessió  i  l'ús  dels  béns  mobles  propietat  de
l'Ajuntament per part de les entitats, associacions i escoles municipals.

Atès que es considera necessari ordenar i sistematitzar la cessió del material moble municipal, en el sentit
d'establir els terminis de sol·licitud i presentació,  la fiança que cal dipositar, el procediment d'autorització
del material sol·licitat, el retorn del mateix i la reparació dels danys.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de juny de 2017.

Vistos els articles 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local,  en  la  seva  redacció  donada  per  la  Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la
modernització del govern local, l’article 178 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 i l’article 60 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent acord:                                                                                   6
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Primer.-  APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal per a la prestació de serveis mitjançant la
utilització de material municipal.

El text de l’esmentada Ordenança s’incorpora al present acord mitjançant annex a tots els efectes legals.
     
Segon.- SOTMETRE l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant un període de
trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el B.O.P., en el
DOGC, en el diari “ARA” i al web municipal, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En
el supòsit de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre
acord exprés.

Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de l’Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia i en el lloc web municipal.»

El senyor Alcalde explica breument la motivació de l'aprovació de l'ordenança.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, es posiciona a favor de l'ordenança, però
considera que falta incloure als partits polítics com a possibles sol·licitants de material, tot i que considera
que no s'han d'incloure al RMAEC.

Es proposa la modificació de l'apartat 3.1 de l'ordenança, en el sentit que on diu: « 1.  Resten sotmesos a les
prescripcions d'aquesta Ordenança:Les associacions o entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Mu-
nicipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC). (...)», digui:  « 1.  Resten sotmesos a les prescripcions
d'aquesta Ordenança: Les associacions, entitats sense ànim de lucre i partits, organitzacions i plataformes de
caràcter polític, inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC)».

Per tant, l'article 3.2, també es modificaria en el sentit que on diu: «Queden exclosos de poder sol·licitar mate-
rial: Les associacions o entitats sense ànim de lucre no inscrites al Registre d'Entitats Municipals, les perso-
nes físiques, les comunitats de propietaris o veïns i les empreses i entitats privades i els Partits, organitzaci-
ons i plataformes de caràcter polític.», digui:  «Queden exclosos de poder sol·licitar material: Les associaci-
ons, entitats sense ànim de lucre i partits, organitzacions i plataformes de caràcter polític, no inscrits al Regis-
tre d'Entitats Municipals (RMAEC), les persones físiques, les comunitats de propietaris o veïns i les empreses
i entitats privades.»

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, amb l'esmena proposada.

10.    APROVACIÓ DE LA MARCA LLAVANERES I DEL MANUAL D'ÚS DE LA MARCA.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«APROVACIÓ DE LA MARCA LLAVANERES I DEL MANUAL D'ÚS DE LA MARCA

Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2004, va aprovar  el projecte
d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Atès que es considera adient renovar i millorar la imatge corporativa per tal de modernitzar -la.

Vist el document “Marca Llavaneres, Compartim privilegi” i el Manual d'ús de la marca.

Atès que per tal de donar la màxima difusió i consens es considera adient que sigui el Ple l'òrgan que
aprovi l'adopció de l'esmentada imatge.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de juny de 2017; es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent acord:                                                                                                     7
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Primer.- DEIXAR  sense  efecte  el  projecte  d’imatge  corporativa  de  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de
Llavaneres, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2004.

Segon.-APROVAR el document “Marca Llavaneres,  Compartim privilegi”  i  el Manual d'ús de la marca.
L’esmentat document i el Manual d'ús s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals.

Tercer.- ORDENAR l’aplicació del contingut del projecte a tota la documentació gràfica i escrita que emeti
l’Ajuntament.

Quart.- COMUNICAR el present acord a tots els Departaments Municipals i publicar-lo al web municipal als
efectes oportuns.»

La senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Protocol, llegeix
el següent escrit:

«Bona nit a tothom,

Durant més d’un any des de la Regidoria de Comunicació en col·laboració amb el Pau Canaleta (consultor
de comunicació) s’ha treballat per a donar fruit a la Marca Llavaneres, així com al seu manual d’ús i que
avui tenim intenció d’aprovar en aquest ple.

La marca Llavaneres i el seu manual d’ús va molt més enllà d’un logo o d’una imatge corporativa. La
marca apel·la als ciutadans a través dels valors compartits i sobretot, dóna sentit a cap a on vol anar el
municipi. És una eina que ajuda a que tots els ciutadans remin en la mateixa direcció. 

La marca ens parla de la qualitat de vida, de l’entorn i de la historia : Privilegi compartit.

De cohesió de municipi: de la necessitat d’un sol poble i de reclamar el centre com a node.

Per aquest motiu,  apareix el  semicercle:  en referència al mar,  a la muntanya, al  pèsol,  al centre i  en
definitiva a la unió.

Elements singulars a la marca:

- El verd i el blau que envolta Llavaneres: mar i muntanya

- El pèsol com a element singular del municipi

- La voluntat de cohesió, d’unió, de comunitat  (cercle).”

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, valorar positivament la idea. Però
creu que no s'hauria d'haver fet a mig mandat i que s'hauria d'haver fet un treball previ amb les entitats i amb
la societat.

El  senyor  Sánchez comenta  que  en  el  Manual  d'Estil  es  fa  referència  al  privilegi  de  Llavaneres,  però
considera que cal centrar més el tema en les persones que en els conceptes.

El senyor Sánchez llegeix el següent:

«La idea ens sembla positiva, però tenim dubtes de que a meitat de legislatura, si vol transcendir en el temps,
sigui el millor moment per iniciar aquest projecte. 

Respectant la seva legitimitat de govern, pensem que hauria estat bé, obrir aquest debat a les demés
forces polítiques, per tal d'enriquir conceptes.                                                                                       8

                                                                                                                                                                                                              

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES



 
Pel que fa al disseny, no entraré a valorar la feina d'un professional, més quan no és el meu camp, però a
vegades els conceptes son difícils de plasmar en un logos o marca, i les interpretacions lliures. Hi ha un
disseny fet, un treball previ, que respectem, i un estudi que té la nostre respecte. 

No obstant, pensem que la qualitat de vida, a part del que es refereix en el manual d'estil i les reflexions i
línies estratègiques que es relacionen, respecte de l'entorn, el privilegi, la situació de Llavaneres, també la
fa la gent i el seu comportament, els seus èxits, les seves iniciatives, els seus projectes, la relació dels uns
amb els altres.  Son mereixedors de menció i  porten el  nom de Llavaneres per arreu,  tot  un variat  de
persones i entitats i institucions, com el Museu-Arxiu, els nostres esportistes, persones que destaquen en
àmbits diferents...

Quant a les línies estratègiques... hi ha referencies que ens agradaria tractar en més profunditat, per que ni
hi ha algunes que podrien contradir-se entre elles. Sobre tot pel que fa a la referència d'entitats privades. 

En  general,  estem  d'acord  amb  el  projecte,  però  ens  agradaria  tenir  un  canvi  d'impressions  amb  la
Regidora responsable, la qual cosa fa que com ve sent normal durant la legislatura i demostrant la nostra
actitud constructiva i prepositiva, ens posem a la seva disposició, per tenir una o diverses reunions per
aprofundir en el projecte; es clar, si ho considera oportú. 

Per  tot   això,  si  bé  la  iniciativa  la  trobem interessant,  no  podem donar  el  nostre  suport  per  falta  de
participació prèvia.

El nostre vot és d'ABSTENCIÓ

Moltes gràcies»

Per últim, el senyor Sánchez, s'ofereix a participar en el tema per arribar a un acord.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, es mostra d'acord amb que és ne-
cessari un logo, manifesta però que troba a faltar que no s'hagi tingut en compte l'opinió de tots els Grups
Municipals.

Considera que no es pot parlar ara d'una data de caducitat, creu que cal procurar que perduri el logo.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, pregunta si s'ha de votar el tema o
s'ha de donar compte.

Pensa que en el cas del logo és habitual fer un procés participatiu o un concurs d'idees. Es presenta un dis -
seny ja fet, es pregunta què passaria si no s'aprovés.

El senyor Nogueras pensa que no és adient votar el tema. A més a més, considera que s'ha caigut en la ma-
teixa errada que quan es va reformar l'Ajuntament, el disseny de la font és de Mac no compatible amb win-
dows, i el tipus de lletra no existeix en windows. Demana una proposta que sigui compatible amb windows.

Anuncia la seva abstenció.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, puntualitza que es tracta de col·laborar
amb totes les entitats.

A les 21.58 hores s'absenta la senyora Regidora Maria Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d'ERC-AM.

La senyora Sosa explica que des de l'Àrea de Comunicació s'ha convocat vàries vegades als Grups Munici -
pals per informar de la marca Llavaneres i l'oposició no ha assistit a les reunions.

Afirma que els logos caduquen i evolucionen i explica que es varen fer enquestes a ciutadans i a entitats.

Pel que fa a la font, la senyora Sosa aclareix el tema, no entén que sigui un problema.             9
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La senyora Sosa manifesta que creu que el Grup de CIU li té animadversió.

El senyor Nogueras respon a la senyora Sosa, en el sentit que si el seu Grup discrepa d'un tema i la Regido-
ra considera que li té animadversió no és així. Pensa que es pot discrepar i, a més a més, no ha entrat a en
el disseny del logo, simplement ha explicat una experiència prèvia.

El senyor Alcalde explica que l'anterior logo el va aprovar el Ple, i per això ara també ho fa.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-AM
i Acord-E i 6 (sis) abstencions dels Grups Municipals de  CIU, PP i C's.

11.    MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE
LLAVANERES, SOBRE L’ENSENYAMENT TRILINGÜE A CATALUNYA.

“MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIUTADANS  Cs  A  L´AJUNTAMENT  DE  SANT  ANDREU  DE
LLAVANERES, SOBRE L´ENSENYAMENT TRILINGÜE A CATALUNYA.

Exposició de Motius

Des de Ciutadans Cs creiem que cal un reconeixement i una progressiva incorporació de les llengües amb
una perspectiva integradora i equitativa de no discriminació lingüística en l´àmbit educatiu.

Cal potenciar l´educació intercultural, consolidar i transformar la relació entre les llengües oficials vehiculars
en un marc plurilingüe, i reforçar, gràcies al respecte a la diferència, el foment de la convivència i la cohesió
social.

Moltes vegades existeix la confusió entre cohesió social i monolingüisme. Les aules no són homogènies, la
diversitat ha estat i està sempre present en la societat. L´àmbit educatiu ha de representar aquesta realitat.
La coexistència de diferents llengües en un mateix territori, és per tant, una realitat que exigeix propostes
noves d´intervenció educativa diferents al model actual d´ús d´una única llengua a les institucions oficials,
així com al sistema educatiu.

Parlem de plurilingüisme social a la presència de vàries llengües en la vida d´una comunitat, parlem de
plurilingüisme  individual  a  la  utilització  de  vàries  llengües  en  la  vida  diària  d´un  individu  i  parlem de
plurilingüisme escolar o universitari a la presència de dos o més llengües en el currículum com a mitjà d
´instrucció i d´ensenyament.

És innegable  el  consens al  que les institucions  educatives  estan  arribant  sobre l´educació  plurilingüe;
l'aprenentatge d´una llengua representa un objectiu cultural prioritari, la participació en el desenvolupament
de la cohesió social  dins d´un marc de ciutadania plural  i  el reforç de les llengües com a element de
transformació  social  mitjançant  la  seva  inclusió  en  el  currículum,  per  a  tot  l´alumnat  i  en  igualtat  de
condicions de les llengües cooficials del territori, arribant a un model que ordenaria les llengües en contacte
sense provocar un procés de substitució d´unes per unes altres.

El model de societat multicultural o monolingüístic, és un concepte obsolet i arcàic, a diferència d´un model
pluricultural o plurilingüístic que enriqueix i facilita la construcció d´una ciutadania participativa com exigeix
la nostra democràcia actual.

El procés de l´ensenyament-aprenentatge de les llengües no pot desvincular-se dels aspectes culturals i
lingüístics dels individus, reforçant la cohesió social del territori, edificant una societat més equitativa, plural
i plurilingüe.                                                                                                                         10
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El model trilingüe que proposa Ciutadans Cs en l´àmbit  educatiu permet el  coneixement del  català,  el
castellà i  una llengua estrangera,  principalment l´anglés,  incorporant  un 20% de les clases en aquesta
llengua, un 40% de les classes en català i un 40% de les classes en castellà. La resta de models educatius
porten inevitablement al fracàs escolar.

Cal diferenciar el sistema d´inmersió lingüística del plurilingüisme, el primer és un sistema monolingüe on
les matèries s´imparteixen en una sola llengua vehicular i  les matèries de llengua castellana i  anglesa
només tenen un nombre d´hores assignades a la setmana i s´ensenyen com a idioma extern a la inmersió,
en  canvi,  en  el  sistema  plurilingüe  o  trilingüe,  les  assignatures  s´imparteixen  en  diferents  llengües
vehiculars i permet que els alumnes puguin aprendre anglés a un nivell superior independenment de la
capacitat econòmica de les families.

Aquest  model  trilingüe  en  l´àmbit  educatiu  s´ha  d´impulsar  des  de  les  primeres  etapes  educatives,
concretament, des de les escoles bressol municipals, una competència que pertany als Ajuntaments. Per a
portar a terme aquest objectiu cal una col·laboració i coordinació entre el Departament d´Ensenyament, els
Serveis Territorials corresponents, les Diputacions,  els Consells Comarcals i  els Ajuntaments,  els quals
tenen les competències en aquesta etapa inicial del sistema educatiu.

Cal dotar una assignació pressuspostària des de la Generalitat de Catalunya per assignar els recursos
necessaris i superiors a l´actualitat i fer el pagament del deute que actualment té amb els Ajuntaments en
relació amb les escoles bressol municipals.

Els  Ajuntaments  també  són  responsables  d´impulsar  aquest  model  trilingüe,  reflexe  de  la  societat
plurilingüe, en les seves activitats lúdiques i culturals, tals com la organització de casals d´estiu, colònies o
la organització de premis i concursos literaris, on es garanteixi la presència de les tres llengües (català,
castellà i anglés), en igualtat de condicions i oportunitats i eliminant la barrera económica que tinguin les
families d´accés, en especial, a l´aprenentatge de l´anglés.

La transició  cap  a la  implantació  d´un model  trilingüe,  comença des de l´administració  més propera  i
pròxima a la ciutadania i a l´evolució de la seva vida qüotidiana, parlem dels Ajuntaments.

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans Cs a l´ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents

ACORDS    

PRIMER: Instar al Departament d´Ensenyament a convocar a totes les formacions polítiques representades
al  Parlament de Catalunya i  a tots els  sectors afectats a firmar un Pacte Autonòmic per la  millora de
l'educació a Catalunya.

SEGON: Instar al Departament d´Ensenyament a fer efectiu el trilingüisme, en tots els centres escolars,
garantint que siguin llengües vehiculars, el català, el castellà i l´anglés, garantint que les llengües oficials o
cooficials tindran una presència vehicular a l´horari lectiu i sempre en assignatures troncals.

TERCER: Instar al Departament d´Ensenyament a col·laborar amb els Ajuntaments, Diputacions i Consells
Comarcals, dotant d´auxiliars de conversa en anglés a les escoles del Servei d´Educació de Catalunya que
ho demanin.

QUART: Instar al Departament d´Ensenyament i al seu Conseller a fer efectiu el pagament del deute que té
amb els Ajuntaments en relació a les escoles bressol municipals i a ampliar les partides pressupostàries
corresponents per millorar el sistema educatiu a Catalunya.

CINQUÈ: Instar a l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, a implantar aquest model trilingüe des de les
escoles bressol municipals i en les activitats lúdiques i culturals organitzades des del propi Ajuntament.    11
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SISÈ: Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als seus Grups Parlamentaris, al Conseller i
al  Departament d´Ensenyament,  als Serveis Territorials corresponents,  a les Diputacions i  als Consells
Comarcals corresponents.”

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, llegeix íntegrament la moció.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, manifesta que discrepa en els percentatges
que consten a l'exposició de motius, però que en la part dispositiva no hi ha percentatges i, per tant, i votarà a
favor.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, llegeix el següent escrit:

«Votarem que no, perquè el projecte educatiu de Catalunya és un projecte de consens que ha estat elabo-
rat i aprovat per unanimitat en el Parlament de Catalunya, inclòs el PP.

Votarem  que  no,  perquè  la  referència  al  model  obsolet  i  arcaic  del  monolingüisme  que  vostès  fan,
s’equivoquen d’interlocutor perquè el que proposen aquí ho haurien de proposar a Madrid on se segueix un
autèntic monolingüisme castellà.

Votarem que no, perquè el model trilingüe que proposen, va ser incorporat per la força al sistema educatiu
de les illes balears sota el govern del PP, i en contra de l’opinió de tota la societat i la comunitat educativa.
Això va  comportar  que amb el  canvi  de govern,  la  llei  del  PP fos  derogada immediatament.  Aquesta
politització de les llengües l’estem veient aquests dies al País Valencià a el decret de plurilingüisme que ha
sigut recorregut pel TSJ.

Votarem que no, perquè la immersió lingüística a Catalunya ha sigut i segueix sent necessària per protegir
el català, com a llengua sotmesa a una pressió social i política que la fa molt vulnerable en comparació al
castellà dins del propi  principat.  Es un sistema d’èxit  que ha sigut  reconegut dins i  fora de Catalunya,
excepte des de Madrid,  tot  i  que està  demostrat  que els alumnes de primària  de Catalunya tenen un
coneixement de la llengua castellana superior als alumnes de la resta de l’estat.

Votarem que no, perquè tot i que millorable, el sistema que proposen només és aplicable en països on la
llengua o llengües que s´hi parlen no estan polititzades quan no perseguides com és el as del català a
l’estat espanyol. Ja des de la dictadura de Primo de Rivera i molt abans, passant per la segona república i
després pel franquisme que encara dura, el nacionalisme espanyol, que no entén d’altres llengües que no
siguin la llengua castellana i que veu les demés llengües de l’estat com un destorb a la llengua que ells en
diuen “comuna”, no ha parat de burjar i empescar-se tota mena de traves, excuses, lleis, etc. per torpedinar
i obstaculitzar l’ús social i institucional del català. “Para que se note el efecto sin que se note el cuidado”.

I aquí és on rau el quid de la qüestió. Amb l’excusa d’un projecte modern de trilingüisme s’intenta eliminar la
immersió  lingüística  rebaixant  les  hores  lectives  de  català,.  El  que  succeeix  és  que  per  més  raons i
arguments que donin, es nota de lluny que aquesta proposta te males intencións. Una altra vegada, el
nacionalisme excloent espanyol torna a intentar atacar el català i  ara ho fa intentant ficant una falca al
sistema d’ensenyament. Aquesta és la primera fase. Més endavant vindran les fases següents fins arribar a
on vostès en realitat volen: que el jovent castellano-parlant no adopti mai el català com a llengua pròpia
evitant així que els seus descendents tinguin el català com a llengua materna, garantint que en una o dues
generacions el català quedi com una llengua residual,  tal com va passar al segle passat amb l’occità i
actualment com s’intenta fer amb el mal anomenat lapao. Així és com acaben totes les llengües que tenen
una  persecució  política.  “Hay  que  españolizar  a  los  niños  catalanes”  va  dir  no  fa  gaire  un  ministre
nacionalista espanyol “de cuyo nombre no quiero acordarme”

Per acabar, els convido a que facin un exercici de coherència: vagin a Madrid i proposin un sistema trilingüe
similar al que proposen aquí, però adaptant-lo a la realitat d’allà: 40% de castellà, 20% d’anglès o llengua
estrangera i 40% de qualsevol de les altres llengües cooficials de l’estat: català, eusquera, gallec. Després

venen i ens expliquen com ha anat la proposta.»                                                                              12
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El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, considera que no s'ha d'utilitzar la llen-
gua amb fins polítics. Recorda que els tècnics experts no consideren que hi hagi un problema i el nivell de
castellà dels alumnes de Catalunya és millor que el d'altes Comunitats.

També explica que es donen recursos públics a les famílies que exigeixen l'ensenyament en castellà i els
destinen a escoles privades, per això no li sembla adient que es demanin més recursos econòmics.

La senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Educació, llegeix el
següent escrit:

«Aquesta moció és un atac al model d’immersió lingüística, creiem que c’s utilitza el trilingüisme per atacar un
model de consens i generar un conflicte allà on no n’hi ha.

Estem d’acord en dotar els màxims recursos possibles a l’Educació. Sempre en defensa de la educació
pública, gratuïta i de qualitat. 

Nosaltres  volem  que  la  llengua  catalana  sigui  referent  de  cohesió  social  en  un  marc  plurilingüe  i
intercultural.»

El senyor Alcalde manifesta que troba a faltar a la moció una formació específica als professors.

També manifesta que la Generalitat de Catalunya no té deutes amb l'Ajuntament i que hi ha un conveni entre
la Generalitat i la Diputació de Barcelona, en el sentit que aquesta última avança els diners als Ajuntaments.

Considera que la preocupació de C's és política, no real.

El senyor Sánchez apunta que ha reclamat el mateix a Madrid i nega que vulgui utilitzar la llengua com a
arma política.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 3 (tres) vots a favor dels Grups Municipals del PP i
C's,  1 (una) abstenció del Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, i 11 (onze) vots
en contra dels Grup Municipals d'ERC-AM, Acord-E (excepte el senyor Rubal) i CIU. Per tant la moció resulta
rebutjada.

D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, s’inclou en l’ordre del dia el següent assumpte com a punt d’urgència,
la qual s’ha estimat per unanimitat.

Es dóna compte de la següent moció:

«Els Grups Municipals d’ERC-AM i Acord per Llavaneres, presenten la següent MOCIÓ:

Dins de l’àmbit normatiu i adoptant les recomanacions europees i internacionals, la Llei 12/2009, del 10 de
juliol, d’educació, exposa la necessitat d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat dels alumnes i
assolir una igualtat d’oportunitats més gran. El títol preliminar d’aquesta Llei inclou com un dels principis
fonamentals del sistema educatiu català “la cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una escola
per a tothom.

Actualment  el  Departament d’Ensenyament treballa  per desplegar aspectes de la  Llei  amb normes de
diferents rangs que concreten amb quins criteris i amb quins recursos hi dóna compliment. En aquest sentit,
està en fase de tramitació el Decret que regula l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema
inclusiu.

Aquesta concepció global de la inclusió, que va de l’escola al sistema, permet avançar cap a una societat 
que afavoreix el ple desenvolupament personal, professional i social de totes les persones al llarg de la 
vida.                                                                                                                                                  13
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Cal una visió oberta i flexible de l’aprenentatge que duri tota la vida i ocupi tota la vida: una visió que 
ofereixi l’oportunitat perquè tothom descobreixi el seu potencial per a un futur sostenible i una vida amb 
dignitat. Aquesta visió humanista té repercussions en la definició del contingut i les pedagogies 
d’aprenentatge, així com en el paper dels mestres i altres educadors. (UNESCO, 2015)

Aquests no són uns plantejaments nous; en les darreres dècades les polítiques dels organismes 
internacionals han estat plenament favorables i compromeses amb la qualitat i l’equitat de l’educació per a 
tots els infants i joves en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Com a referència, aquestes són algunes de les directrius més recents:

● La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat  (2006)
advoca per la inclusió educativa.

● L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, 2007) afirma que les
circumstàncies individuals i socials no haurien de suposar un obstacle per a l’èxit educatiu.

● En aquesta mateixa direcció es pronuncia l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la
Ciència  i  la  Cultura  (UNESCO,  2009)  a  través  de  les  directrius  sobre  polítiques  d’inclusió  en
l’educació,  fent  seu i  desenvolupant  el  contingut  de la  Declaració  de Salamanca (1994),  quan
afirma que l’adopció de la filosofia inclusiva pot contribuir significativament a la millora de la qualitat
de l’educació.

● El  Consell  de la  Unió  Europea (2009)  recalca que  l’educació  hauria  de promoure  les aptituds
interculturals i els valors, així com evitar qualsevol forma de discriminació.

● L’Agència europea per a les necessitats especials i l’educació inclusiva (2011) ha actualitzat les
seves recomanacions als governs dels països membres assenyalant els principis bàsics que han
de presidir la política educativa en l’àmbit de l’educació inclusiva.

 Aquest és un procés en què cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació de tots els col·lectius que 
tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la qualitat de l’educació, i és per això què s'EXPOSA:

● Atès què el Departament d' Ensenyament ha difós un material per a educació inclusiva "De l'escola
inclusiva al  sistema inclusiu.  Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú",  en el  qual
defensa que la inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el
sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació), que se sustenten en el
reconeixement  internacional  sobre  el  fet  que  l'educació  inclusiva  és  un  pilar  fonamental  per
promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida.

● Atès què el Departament d'Ensenyament té el compromís i el repte d'oferir una educació de qualitat
i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Catalunya i facilitar que els
alumnes puguin aprendre i conviure junts en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el
talent  i  les  intel·ligències  múltiples,  com  a  condició  que  possibilita  l'exercici  de  les  llibertats
individuals.

● Atès què als nostres centres educatius hi ha alumnat amb Necessitats Educatives Específiques
vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de salut que requereixen del
personal suficient i format per a la seva atenció i educació.

● Atès què l'article 81 de la Llei d'educació estableix que els projectes educatius dels centres han de
considerar els elements curriculars, metodològics i  organitzatius per a la participació de tots els
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alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats.      14

Atès què una educació  inclusiva necessita  d’una escola  amb recursos,  condicions i  professionals  que
puguin atendre les diversitats de l’alumnat de la nostra ciutat,  es proposa al Ple de l’Ajuntament que acordi:

1. Exigir al Departament d'Ensenyament garantir personal de substitució, ho trobem indispensable en
el sistema educatiu públic en general,  cosa que en molts casos queda sense garantir,  però en
especial en els alumnes amb necessitats educatives especials.

2. Exigir  al  Departament  d'Ensenyament  garantir  que  el  nombre  d'hores  d'atenció  a  les  escoles
finançades amb diners públics, estiguin dotades del personal docent, tècnic i de suport necessari
que  es  requereix  per  atendre  cada  necessitat  educativa  especial,  sense  condicionaments
pressupostaris.

3. Exigir al Departament d'Ensenyament garantir la substitució del personal que treballa amb l’alumnat
amb necessitats  educatives  especials,  independentment  de si  és personal  docent  o  de suport
educatiu.

4. Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies de la ciutat que treballen per una educació
inclusiva.

5. Notificar  el  resultat  de  la  Moció  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Departament
d'Ensenyament, als Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental, a la FAPAC i FAPAES.»

La senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Educació, llegeix ín-
tegrament la moció.
 

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, pensa que es tracta d'una moció de
gran abast social. Explica que hi ha organitzacions internacionals i nacionals que fan propostes en el mateix
sentit.

El senyor Sánchez llegeix algunes propostes a nivell nacional de C's en matèria d'educació que ja recullen
aspectes de la moció.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, es posiciona a favor de la moció perquè
defensa qüestions socials.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, demana afegir-se a la moció com a
proposant, considera que la Generalitat de Catalunya ja garanteix personal de substitució però que hi ha un
marge fins que es faci efectiu. Demana afegir que el centre tingui més llibertat de gestió en les substitucions.

Proposa modificar l'apartat primer i tercer de la part dispositiva en aquest sentit.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP i el Regidor senyor Carlos Sánchez i
Nicolau,  del  Grup  Municipal  de  C's,  demanen  també  ser  proposants  de  la  moció  amb  les  esmenes
proposades.

Finalment, el text que es proposa a votació és el següent:
«Els Grups Municipals d’ERC-AM, Acord per Llavaneres, CIU, PP i C's presenten la següent MOCIÓ:

Dins de l’àmbit normatiu i adoptant les recomanacions europees i internacionals, la Llei 12/2009, del 10 de
juliol, d’educació, exposa la necessitat d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat dels alumnes i
assolir una igualtat d’oportunitats més gran. El títol preliminar d’aquesta Llei inclou com un dels principis
fonamentals del sistema educatiu català “la cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una escola
per a tothom.                                                                                                                                                 15
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Actualment  el  Departament d’Ensenyament treballa  per desplegar aspectes de la  Llei  amb normes de
diferents rangs que concreten amb quins criteris i amb quins recursos hi dóna compliment. En aquest sentit,
està en fase de tramitació el Decret que regula l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema
inclusiu.

Aquesta concepció global de la inclusió, que va de l’escola al sistema, permet avançar cap a una societat 
que afavoreix el ple desenvolupament personal, professional i social de totes les persones al llarg de la 
vida.

Cal una visió oberta i flexible de l’aprenentatge que duri tota la vida i ocupi tota la vida: una visió que 
ofereixi l’oportunitat perquè tothom descobreixi el seu potencial per a un futur sostenible i una vida amb 
dignitat. Aquesta visió humanista té repercussions en la definició del contingut i les pedagogies 
d’aprenentatge, així com en el paper dels mestres i altres educadors. (UNESCO, 2015)

Aquests no són uns plantejaments nous; en les darreres dècades les polítiques dels organismes 
internacionals han estat plenament favorables i compromeses amb la qualitat i l’equitat de l’educació per a 
tots els infants i joves en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Com a referència, aquestes són algunes de les directrius més recents:

● La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat  (2006)
advoca per la inclusió educativa.

● L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, 2007) afirma que les
circumstàncies individuals i socials no haurien de suposar un obstacle per a l’èxit educatiu.

● En aquesta mateixa direcció es pronuncia l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la
Ciència  i  la  Cultura  (UNESCO,  2009)  a  través  de  les  directrius  sobre  polítiques  d’inclusió  en
l’educació,  fent  seu i  desenvolupant  el  contingut  de la  Declaració  de Salamanca (1994),  quan
afirma que l’adopció de la filosofia inclusiva pot contribuir significativament a la millora de la qualitat
de l’educació.

● El  Consell  de la  Unió  Europea (2009)  recalca que  l’educació  hauria  de promoure  les aptituds
interculturals i els valors, així com evitar qualsevol forma de discriminació.

● L’Agència europea per a les necessitats especials i l’educació inclusiva (2011) ha actualitzat les
seves recomanacions als governs dels països membres assenyalant els principis bàsics que han
de presidir la política educativa en l’àmbit de l’educació inclusiva.

 Aquest és un procés en què cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació de tots els col·lectius que 
tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la qualitat de l’educació, i és per això què s'EXPOSA:

● Atès què el Departament d' Ensenyament ha difós un material per a educació inclusiva "De l'escola
inclusiva al  sistema inclusiu.  Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú",  en el  qual
defensa que la inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el
sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació), que se sustenten en el
reconeixement  internacional  sobre  el  fet  que  l'educació  inclusiva  és  un  pilar  fonamental  per
promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida.                       16

                                                                                                                                                                                                              

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES



 

● Atès què el Departament d'Ensenyament té el compromís i el repte d'oferir una educació de qualitat
i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Catalunya i facilitar que els
alumnes puguin aprendre i conviure junts en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el
talent  i  les  intel·ligències  múltiples,  com  a  condició  que  possibilita  l'exercici  de  les  llibertats
individuals.

● Atès què als nostres centres educatius hi ha alumnat amb Necessitats Educatives Específiques
vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de salut que requereixen del
personal suficient i format per a la seva atenció i educació.

● Atès què l'article 81 de la Llei d'educació estableix que els projectes educatius dels centres han de
considerar els elements curriculars, metodològics i  organitzatius per a la participació de tots els
alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats.

Atès què una educació  inclusiva necessita  d’una escola  amb recursos,  condicions i  professionals  que
puguin atendre les diversitats de l’alumnat de la nostra ciutat,  es proposa al Ple de l’Ajuntament que acordi:

1. Exigir al Departament d'Ensenyament garantir personal de substitució i dotar d'autonomia als
centres per garantir que les substitucions siguin més àgils.

2. Exigir al Departament d'Ensenyament garantir que el nombre d'hores d'atenció a les escoles
finançades  amb  diners  públics,  estiguin  dotades  del  personal  docent,  tècnic  i  de  suport
necessari  que  es  requereix  per  atendre  cada  necessitat  educativa  especial,  sense
condicionaments pressupostaris.

3. Exigir  al  Departament  d'Ensenyament  garantir  la  substitució  del  personal  que treballa  amb
l’alumnat amb necessitats educatives especials, independentment de si és personal docent o
de suport educatiu, i dotar d'autonomia als centres per garantir que les substitucions siguin més
àgils.

4. Donar suport  a les entitats i  les plataformes de famílies de la ciutat  que treballen per una

educació inclusiva.

5. Notificar el resultat de la Moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Ense-
nyament, als Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental, a la FAPAC i FAPAES.»

Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per unanimitat amb les esmenes proposades.

12. INFORMES.

El senyor Xavier Noms i Casals, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, informa de les
característiques i actes de la Festa Major de la Minerva.

El senyor Emili Minguell i Parent, del Grup Municipal d'Acord-AM Regidor-Delegat d'Esports, informa de dos
èxits d'esportistes de Sant Andreu de Llavaneres, d'una banda l'Alba Hidalgo, campiona d'Espanya de Bike
Trial en la categoria Èlit Fèmines i a l'equip femení Maresme Bàsquet, que ha estat campió d'Espanya, cate-
goria infantil.

El senyor Jordi Roldós i Sala, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de Medi Ambient, Serveis Muni-
cipals i Manteniment, i Habitatge, informa que avui s'ha posat en marxa la Brigada Jove.        17
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La senyora Anna Sosa i Ródenas, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Educació, fa referèn-
cia a l'article de la Vanguardia en relació a la sentència dels professors de l'Escola de Música. Explica que
només es dóna la versió de l'altra part, no la de l'Ajuntament.

El senyor Alcalde ofereix al senyor Ros la possibilitat de consultar a Secretaria perquè se l'informi de les

qüestions jurídiques.

Essent les 23.15 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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