AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM.: 12/2011 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2011
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari-Interventor:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària i urgent
12/2011
12 DE SETEMBRE DE 2011
Decret d’Alcaldia núm.: 114/2011, de 12 de
setembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
18:40 hores
18:45 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Noèlia Colomines Juan
Sra. Rita Costa Puey
Sra. Montserrat Forcades Margalef
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sr. Josep Antoni Guiu Rius
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Raül Sabaté Cervelló
Sr. Luis Martín Montull

Ordre del dia
1.- Ratificació de la necessitat de la urgència.
2.- Proposta d’acord en suport d’una escola en català.
Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- RATIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA URGÈNCIA
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L’article 79 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 disposa que en el cas que es convoqui una sessió
extraordinària de caràcter urgent s’haurà d’incloure com a primer punt de
l’ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no
resulta apreciada pel Ple, s’aixecarà acte seguit la sessió.
En conseqüència, es
següent

proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la

PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- RATIFICAR la necessitat de la urgència per tal de celebrar la
sessió extraordinària i urgent de l’Ajuntament de Flix.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS A FAVOR.
*************************************************
2.- PROPOSTA D’ACORD EN SUPORT D’UNA ESCOLA EN CATALÀ
Antecedents:
1.- El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen
el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, ratificades
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb una interlocutòria en
forma d’ultimàtum. Aquest fet atempta clarament contra el model
d’escola catalana, un model que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys.
2.- La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua
vehicular a les aules garanteix el coneixement de les dues llengües oficials
a Catalunya i ha estat objecte de reconeixement per part de diverses
institucions europees i internacionals.
3.- Aquest model educatiu ha contribuït a pal·liar el greu desequilibri que
viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en
diferents àmbits, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió
social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot
contribuint a mantenir la cohesió dels nostres pobles i ciutats.
4.- Les persones, entitats, centres educatius agrupats en la plataforma
Somescola.cat i l’Ajuntament de Flix
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SUBRATLLEM:
Que l’ensenyament en català, mitjançant la immersió lingüística, ha de
continuar essent un dels principals actius per aconseguir una societat
cohesionada, en què no hi hagi separació entre comunitats ni
discriminacions de cap mena.
Que cal reforçar el model d’escola catalana i millorar la seva qualitat, per
tal de garantir un bon coneixement de les llengües oficials que possibiliti
l’ús del català en tots els àmbits socials, econòmics i culturals.
En conseqüència, es
següent

proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la

PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- REBUTJAR les sentències del Tribunal Suprem espanyol i la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra
l’escola catalana, així com les demandes que les han inspirades.
SEGON.- FER una crida a continuar reforçant el model d’escola catalana i a
lluitar amb tots els mitjans democràtics per no posar en perill la cultura i
la cohesió social de Catalunya.
TERCER.- ANIMAR les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a
comprometre’s de manera activa en suport d’una escola catalana en
llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua
d’origen i que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica
i lliure.
QUART.- DONAR suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en les
accions que emprengui per defensar el model d’immersió lingüística a les
escoles de Catalunya.
CINQUÉ.- TRANSMETRE el present acord a la plataforma Somescola.cat,
directors dels centres educatius del municipi, Presidència del Govern de la
Generalitat, Presidència del Parlament, Departament d’Educació i el
Govern de l’Estat.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS A FAVOR.
*************************************************
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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