ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 DE MARÇ DE 2018

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 12 de març de 2018
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 22:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
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Alcalde: Joan Roca Tió

Regidors:
 Josep Maria Falgueras Verdaguer
 Elisabet Carbonell Farrés
 Biel Brugués Daví
 Silvia Badia Casas
 Judit Alcubierre Roca
 Josep Casassas i Jordà
 Montserrat Faro i Basco
 Pere Miralpeix i Ballús
 Santi Bellver i Pastor
 Pere Molist i Bover
Actua com a secretaria: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- RELACIÓ DE DECRETS PLE DE MARÇ
3.- RELACIÓ DE FACTURES PLE DE MARÇ
4.- LLICÈNCIES D'OBRES
5.- COMPTES DE GESTIO RECAPTATORIA ORGT DE L’ANY 2017
6.- CREDITS INCOBRABLES ORGT 2018 RELACIO 17001 I 17002
7.- MODIFICACIO PRESSUPOST 1-2018
8.- MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
9.- MOCIÓ SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS
10.- MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA
11.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
12.- APROVACIÓ PREVIA EXP. 110/2017 MAS MURUCUC
13.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
Un cop la secretària a ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Presentada la minuta de la sessió anterior, aquesta resta aprovada per unanimitat de tots
els assistents.
DESPATX OFICIAL.- Es dóna compte de la correspondència oficial i de les disposicions
d’interès publicades en els Butlletins Oficials de la Província i de l’Estat i en el Diari Oficial
de la Generalitat.
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2.0.- RELACIÓ DE DECRETS PLE DE MARÇ
En el ple de data de 12 de març es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats des
de la data de l’última sessió ordinària, concretament del Decret número 32 de data
08/02/2018 al Decret 55 de data 02/03/2018.
DECRET NÚM

DATA

DESCRIPCIO

32 08/02/2018 Ordre del dia ple febrer
33 15/02/2018 Devolució d'aval Exp. 83/16
34 15/02/2018 Devolució d'aval Exp. 107/17
35 16/02/2018 Liquidació pressupost 2017
36 16/02/2018 Factures gener
37 16/02/2018 Llicència urbanística Exp 3/18
38 20/02/2018 Canvi de nom Exp 7/16(A)
39 21/02/2018 Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
40 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 3t 4t 2017
41 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 3t 4t 2017
42 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 3t 2017
43 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 3t 4t 2017
44 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 3t 4t 2017
45 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 3t 4t 2017
46 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 3t 4t 2017

DECRET NÚM

DATA

DESCRIPCIO

47 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 3t 4t 2017
48 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 3t 4t 2017
49 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 2017
50 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 3t 4t 2017
51 22/02/2018 Taxa ocupació del sol 3t 4t 2017
52 22/02/2018 Llicència ambiental Exp 2/18
53 23/02/2018 Baixa ofici Padró Habitants exp 56-59-69 i 70_2017
54 23/02/2018 Devolució d'aval Exp. 112/14
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55 02/03/2018 Devolució d'aval Exp. 105/17

Els assistents es donen per assabentats.
3.0.- RELACIÓ DE FACTURES PLE DE MARÇ DE 2018
Relació de factures del ple de març de 2018 superiors a 10.000 euros:
1. Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
2. Cespa GR S.A. 13.229,30€
3. Ajuntament de Vic 23.541,86€
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
4.0.- LLICÈNCIES D'OBRES
Per unanimitat de tots els assistents, s’acorda aprovar la relació d’obres que s’adjunta a
l’ANNEX 1.
5.0.-COMPTES DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA ORGT DE L’ANY 2017
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària durant
l'exercici i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe,
liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits a aquest ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2017:
Rebuts

39.506,12€

Liquidacions

34.878,42€

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2017:
Rebuts
Liquidacions

124.223,81€
47.391,60€

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions
a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
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Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de 2017 presentat per ORGT.
Segon.- Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona a través de l’EACAT, als efectes oportuns.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
6.0.- CREDITS INCOBRABLES ORGT 2018 RELACIO 17001 I 17002
Vist les relacions de baixes núm. 17001 per import de 158,12€, núm. 17002 per import de
121,01€, proposada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
que s’adjunten.
Examinats els expedients administratius de constrenyiment contra els deutors que
s’indiquen en les relacions annexes, i atès que de la tramitació efectuada i que figura
degudament documentada a la base de dades dels expedients informatitzats d’aquest
Organisme i de conformitat amb el que disposa l’article 62 del Reglament general de
recaptació, i la citada Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les baixes dels valors inclosos en la relació núm. 17001 per import de
158,12€, núm. 17002 per import de 121,01€, donat que les mateixes queden plenament
justificades.

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Unitat d’Osona de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
7.0.- MODIFICACIO PRESSUPOST 1-2018
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits
número 1/2018 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit i finançat
amb càrrec al romanent per despeses generals de la liquidació del 2018, i de conformitat
amb l'establert en l'article 175 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, emeto el següent informe-proposta, amb base als següents
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ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, pels quals no existeix crèdit i que formen part de les despeses de l’any 2018 a
incorporar a l’any 2018, per Provisió d'Alcaldia es va incoar expedient per a la concessió
de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.

Segon.- Amb data 27 de febrer de 2018, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la
seva justificació.
Tercer.- Amb data 27 de febrer de 2018, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'Aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig
de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió
Europea (SEC-10).

— L'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que
es disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 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, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:

PROPOSTA D’ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 1/2018 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al
superàvit per despeses generals de l’any 2017 i majors ingressos per la concessió de
subvenció per inversió.
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a)
i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats posaran
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

8.0.- MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà
d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i
de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara
estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més
crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una
feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense
Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però la
discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de
dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del
70% de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això
contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les llicenciades i en
canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats
majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i segueix
limitant les possibilitats d’ascens de les dones.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en
un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País
Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88%
respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que ens
“hi hem de posar” per eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus adopten
noves mesures per fer-hi front.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral i
personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els
permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més,
cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de denúncia
d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem
seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de violacions que han
posat de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També s’han fet
públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum pública a Catalunya i que
mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes i
castigar-ne els autors.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana
una República Feminista de dones i homes lliures.

Per tots aquests motius, es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Gurb manifesta el seu compromís per continuar treballant pels
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant
qualsevol tipus de discriminació.
Segon. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als
càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
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Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les
feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment
Feminista i els sindicats majoritaris.
Cinquè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
Sisè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca la Dona,
als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les
entitats municipalistes.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

9.0.- MOCIÓ SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre sistema de Seguretat
Social, i per tant la viabilitat del nostre sistema de pensions, les organitzacions sindicals
UGT i CCOO, donant continuïtat a les mobilitzacions en defensa de les pensions
públiques, inicien una campanya de suport i defensa d'un sistema que ha estat i ha de
seguir sent garant de cohesió i de protecció social.
De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten una
suposadament inevitable inviabilitat del sistema de pensions. S'argumenta un fenomen
conegut i previsible com l'increment de les persones d'edat avançada, juntament amb uns
altres que es presenten com a inqüestionables, però que no necessàriament ho són: la
menor entrada de població estrangera, la menor natalitat, o l'existència d'un mercat de
treball que ofereix ocupacions escasses i poc remunerats.
Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats previsibles
i abordables amb unes altres que han de ser corregides amb les polítiques adequades,
en lloc d'insistir a mantenir les equivocades polítiques d'austeritat a ultrança. Al costat
d'elles, concorren altres posicions que es fonamenten a presentar, des de sectors amb
clars interessos mercantils, les pensions públiques com a inviables, al mateix temps que

s'ofereixen com a alternativa sistemes privats de pensions, obviant que no són, de cap
manera, capaces de protegir millor el conjunt de la població pensionista.
Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions suficients
com a eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. Les cotitzacions
procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda aportació actual, i el
reforç del finançament públic, com a element que garanteix un adequat compliment del
pacte intergeneracional, a més d'un eficaç mecanisme de redistribució de renda, són
peces essencials.
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Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar desprestigiarles, un impost que paguen els empresaris i en menor mesura els treballadors. La
cotització a la Seguretat Social és salari de les treballadores i els treballadors que es lliura
a l'Estat per finançar les prestacions actuals i definir els drets a la pensió futura dels
actuals cotitzadors. Tot això, per tenir cobertes, de forma adequada, les situacions de
malaltia, defunció o vellesa.
El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i
previsibles, està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell de cobertura, el
debilitament de les seves fonts de finançament procedents del mercat de treball, afeblint
els mecanismes de distribució de renda en les empreses i en la societat, agreujat per l'ús
que, en ocasions, es fa de la recaptació, destinant els diners a altres finalitats per a les
quals no estava previst. L'increment de pensionistes i la major durada de les prestacions,
processos coneguts, previsibles i saludables, han d'anar acompanyats de mesures
efectives, acordades amb els interlocutors socials i, en la major mesura possible, les
forces parlamentàries, que permetin mantenir el pacte intergeneracional que constitueix el
nostre sistema de pensions públiques de repartiment.
Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament assumeix el següent
ACORD
Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i donem
suport a les mobilitzacions promogudes per aquestes organitzacions, en la defensa d'un
sistema públic de pensions que garanteixi el manteniment del contracte social inherent al
nostre sistema de pensions públiques.
A través d’aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al llarg
de la vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa, que
garanteixin pensions suficients en tots els casos, i que mantinguin el seu poder adquisitiu,
reemplaçant la fórmula actual de revaloració, que es limita a garantir un clarament
insuficient increment del 0,25 % anual.
Així mateix traslladem al Govern, els grups parlamentaris i els interlocutors socials, la
necessitat de recuperar els mecanismes de govern, participat del sistema públic de
pensions a través del Diàleg Social i en el marc configurat en el Pacte de Toledo.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

10.0.- MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA
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.
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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 es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
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.
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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.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
11.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
12.0.- APROVACIÓ PREVIA EXP. 110/2017 MAS MURUCUC
Atès que en data 20 de novembre de 2017, el senyor ... en nom i representació de
MURUCUC, SL amb NIF B58074360, va presentar la sol·licitud d’aprovació del projecte
d’actuacions específiques d’interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no
urbanitzable a la finca Mas Murucuc de Gurb qualificat com a sòl no urbanitzable,
d’aquesta localitat i en el qual es pretén una millora de les instal·lacions complementaries
de l’explotació El Murucuc i el desplaçament d’un camí.
Atès que en data 12 de març de 2018, es va emetre informe favorable dels Serveis
Tècnics Municipals.
Atès que es va admetre a tràmit i es va sotmetre a informació pública per termini d’un
mes mitjançant anunci en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 1 de febrer de 2018, al Diari El Punt Avui de data 27 de
gener de 2018 i a la pagina web de l'ajuntament.
Atès que en el període d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació.
De conformitat amb allò que preveu l’article 53.1.r) del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local,

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuacions específiques d’interès públic
i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable, sol·licitat per el senyor... en
nom i representació de MURUCUC, SL amb NIF B58074360, l’aprovació del projecte
d’actuacions específiques d’interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no
urbanitzable a la finca Mas Murucuc de Gurb qualificat com a sòl no urbanitzable,
d’aquesta localitat i en el qual es pretén una millora de les instal·lacions complementaries
de l’explotació El Murucuc i el desplaçament d’un camí.
Segon.- Elevar l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè resolgui
sobre la seva aprovació definitiva.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
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13.0.- PRECS I PREGUNTES
I sense cap més assumpte a tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan són les vinti-dues hores, i per constància del que s’ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta
Acta que signa el senyor alcalde Joan Roca Tió, i la certifico amb la meva signatura.
SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
M. Angels Azorín Armela
L'Alcalde
Joan Roca i Tió

