
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT EN DATA 17 DE DESEMBRE DE 2012 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: Exp. 85/2012 

Data: 17/12/2012 

Horari: 20,00 hores 

Lloc: Sala de Plens 

 

Assistents 

Alcalde 

Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) 

 

Regidors: 

Sr. Manel Bastias Rosell (L’A) 

Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A) 

Sra. Míriam Clopés Coll (L’A) 

Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A) 

Sr. Jaume Tordera Homs  (CiU) 

Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU) 

Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) 

 

Secretària 

M. Teresa Cunillera i Girona 

 

A Viladrau, essent les vint hores del dia disset de desembre de dos mil dotze, es 

constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els  Srs. Regidors que es relacionen a 

l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la 

Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària, per a tractar dels 

assumptes de l’ordre del dia. 

Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal 

perquè sigui iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia: 

 



1.- MOCIÓ DE REBUIG  A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE 

MILLORA DE LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ.- 

 

A iniciativa del Regidor d’ERC , la totalitat dels grups municipals de l’Ajuntament 

de Viladrau, L’Alternativa, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de 

Catalunya, sotmeten al Ple de la Corporació l’aprovació de la moció de rebuig a 

l’avantprojecte de Llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació i el recolzament al 

Manifest Somescola 2012, en el següents termes: 

 

1) En primer lloc, l’Ajuntament de Viladrau, per unanimitat de tots els Regidors presents, 

que són la totalitat dels membres de dret que el composen, acorda adherir-se al 

MANIFEST SOMESCOLA 2012, que transcrit literalment diu: 

 

“Les entitats que formem Somescola conjuntament amb la societat civil tornem, després 

de gairebé dos anys, a la Plaça de Sant Jaume, símbol del nostre govern, per afirmar ben 

fort i més convençuts que mai: 

Per un país de tots. Escola en català 

Ho fem avui, dia 10 de desembre Dia Mundial dels Drets Humans, per exigir que el 

català, llengua pròpia de Catalunya, ocupi a les nostres escoles el lloc que li correspon i 

continuï essent la llengua vehicular dels aprenentatges. 

 

AFIRMEM: 

· Que considerem l'ensenyament un element clau de país i per això refermem el nostre 

compromís per una escola catalana, de qualitat, equitativa, que tingui ben present la 

cohesió social i que tendeixi a l'excel·lència. 

· Que les llengües no han de ser mai percebudes com un problema sinó com a una 

oportunitat. Volem que, en acabar els seus estudis obligatoris, l'alumnat de Catalunya 

sigui, com a mínim, trilingüe. Això vol dir que sigui competent i que ho demostri, en 

català, castellà i una altra llengua estrangera. En el món global en què vivim el 

coneixement de llengües ens obre portes i ens fa competitius. 

· Que separar l'alumnat de les nostres escoles per raons lingüístiques seria un error 

pedagògic molt greu que comportaria riscos molt elevats de fractura social. 

· Que és al nostre Parlament a qui correspon, d'acord amb les seves competències, 

dissenyar el model educatiu que es consideri més idoni per assolir els millors resultats i 

és al govern a qui correspon fer complir les lleis del Parlament. Per això Somescola 

demana al nostre govern que faci complir la LUC (Llei d'Ensenyament de Catalunya) i 

es compromet a estar al seu costat per defensar-la. 

 

 

 



   
 

 

SUBRATLLEM 

 

· Que l'avantprojecte de la nova llei d'educació (LOMCE) del ministre Wert és 

inacceptable a Catalunya perquè proposa una contrareforma educativa, retrògrada, 

recentralitzadora, harmonitzadora, inútil i que no serveix per preparar l'alumnat  català 

per front als reptes que la situació actual planteja. 

· Que l'esmentat avantprojecte de llei representa una ofensiva global contra la possibilitat 

d'establir curriculums adequats a la nostra realitat, conculca la capacitat del Parlament 

de Catalunya per decidir sobre el seu model educatiu i no respecta el que ha legislat el 

nostre Parlament a partir d'un amplíssim consens polític i social. 

· Que l'obsessió malaltissa i preconstitucional del senyor Wert envers la llengua catalana 

es concreta en equiparar-la a la categoria d'Especialitat, al mateix nivell que la tercera 

llengua estrangera, anima a obrir definitivament la porta a la segregació de l'alumnat per 

motius de llengua dintre del mateix centre educatiu i preveu la subvenció de centres de 

titularitat privada que s'avinguin a fer l'ensenyament en castellà. 

 

EN CONSEQÜÈNCIA 

· Somescola manifesta el seu rebuig frontal a aquest projecte de lle (LOMCE) i constat 

que la gravetat del moment és màxima. Mai ningú no s'havia atrevit a proposar-nos que 

esborréssim 35 anys d'escola democràtica catalana, avalada i reconeguda com una 

experiència d'èxit. 

· Somescola demana al nostre govern la màxima contundència en la defensa d'un 

patrimoni pedagògic que hem construït entre tots. 

· Somescola es compromet a seguir treballant units la societat civil i tots els centres 

escolars i educatius de Catalunya en defensa de la nostra escola que es garantia de futur 

per als nostres joves i per al país sencer. 

 

Per un país de tots. Escola en català 

 

A continuació es formula la següent proposta de Rebuig a l’avantprojecte de Llei 

orgànica de millora de la qualitat de l’educació, que transcrita literalment diu: 

 

MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE 

MILLORA DE LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ: 

 

El ministred’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer 

recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, un 

projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d’immersió 



lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat implantat amb un 

ampli suport social i polític a Catalunya.  

Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha 

resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén posar 

fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha estat 

respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la 

llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al 

llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no 

podem posar en perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i 

futures del país.  

L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del 

govern de l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció hi trobem la voluntat de trencar la 

normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte pedagògic i de 

promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya.  

Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i contundent 

en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la Generalitat de 

Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. La millor garantia per 

al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa per a què de forma 

autònoma puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, professors i alumnat.  

Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social 

catalana es converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim possible 

la convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti aconseguir l’estadi de 

plena llibertat i sobirania per establir un model educatiu que respongui únicament a la 

realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya. 

 

Per tots els motius exposats  anteriorment, els grups municipals de l’Ajuntament de 

Viladrau, L’Alternativa, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, 

proposen l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.-  Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Viladrau a la reforma de la llei 

d’educació del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu segregador que atempta 

contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot 

l’alumnat.  

SEGON. Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un 

sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys de 

recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya.  

TERCER. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert, 

i declarar-lo persona non-grata al municipi de Viladrau, i demanar la retirada immediata 

de l’esmentat avantprojecte de llei de millora de la qualitat de l’educació.   

QUART. Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les 

ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística 

i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions promogudes per somescola.cat i pel 

conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país.  



   
 

 

 

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte i a somescola.cat 

La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors 

presents que són la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 

 

2.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 

PER A 2013.- 

 

"Format el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici econòmic de l’any 2013, 

degudament informat per la Secretaria - Intervenció, per donar compliment a allò que 

disposa l’art. 149.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 

Locals, es tramet al Ple de la Corporació, acompanyat dels annexos i documentació 

complementària detallats a l’apartat 1 del citat article 149 i en el 147. 

     Examinats detingudament els documents que integren el Pressupost, les seves Bases 

d’execució i la Plantilla que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i a 

personal laboral, es proposa als reunits l’adopció dels següents  

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost Únic per a l’any 2013 amb els documents que 

l’integren d’acord amb el següent resum: 

 

INGRESSOS 

 

CAPITOL DENOMINACIÓ EUROS

I Impostos Directes 650.970,00 €        

II Impostos Indirectes 7.000,00 €            

III Taxes i altres ingressos 298.155,00 €        

IV Transferències corrents 367.575,00 €        

V Ingressos patrimonials 1.300,00 €            

VI Alienació d'inversions reals -  €                     

VII Transferències de capital 359.000,00 €        

VIII Actius financers -  €                     

IX Passius financers 100.000,00 €        

TOTAL INGRESSOS 1.784.000,00 €      

 



  

DESPESES 

 

CAPITOL DENOMINACIÓ EUROS

I Despeses de personal 332.140,00 €      

II Despeses béns corrents i serveis 665.075,00 €      

III Despeses financeres 11.425,00 €        

IV Transferències corrents 42.560,00 €        

VI Inversions reals 681.300,00 €      

VIII Actius financers -  €                   

IX Passius financers 51.500,00 €        

TOTAL DESPESES 1.784.000,00 €    

 

 

Resultant per tant sense dèficit inicial, i quedant fixat el total d’ingressos i de despeses en 

un milió set-cents vuitanta-quatre euros (1.784.000 €) 

SEGON.- Aprovar igualment les Bases d’execució del Pressupost d’acord amb el text 

redactat. 

TERCER.- Aprovar la plantilla del personal, que queda integrada per les següents 

places: 

 

A.- PERSONAL FUNCIONARI:   Places   Vacants 

1.- Amb habilitació de caràcter nacional: 

Secretària-Interventora: grup A2 C.Destí  21      1      0    

2.- Escala d’administració general: 

2.3 Subescala Auxiliar Adm. Grup C2 C.Destí 13 1            0 

3.- Escala d’administració especial: 

3.2 Subescala de serveis especials: E C. Destí 10 1 0   

 

B.- PERSONAL LABORAL: 

1.- Indefinit: 

Auxiliar administratiu 1  0 

Personal oficis no qualificat, brigada 2  0 

Personal neteja  1  0 



   
 

 

 

2.- Eventual temporal: 

Informadors Parc Natural:  2  2 

Arquitecte tècnic   1  0 

Per obra o servei: 

Oficina                                                               1                                      0 

Personal  Oficina informació 1  0 

Dinamitzador juvenil/caps de setmana OI.  1  0 

 

TOTAL   13  2 

  

QUART.- Exposar el present acord al públic pel termini de quinze dies durant els quals els 

interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin 

convenients davant el Ple. 

CINQUÈ.- El pressupost i documents que l’integren es consideraran aprovats 

definitivament si durant l’anterior plaç no s’haguessin presentat reclamacions en cas contrari 

el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. 

La proposta s’aprova per la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació, hi 

voten a favor els 5 Regidors de L’A i el Regidor d’ERC, i hi voten en contra els 2 

Regidors de CiU.  

 

INTERVENCIONS: 

 

 

3.- DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS PRESSUPOS-TARIS 

PER LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA, I DE LES PAGUES 

ADDICIONALS DE COMPLEMENT DE DESTÍ O EQUIVALENTS, 

CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT DE VILADRAU. 

Relació de fets 

L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 

l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat estableix l’obligació de reduir 

les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import 

corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre. 

L’aplicació del que disposa el RD 20/2012 de 13 de juliol obliga a adoptar les mesures 

següents en relació a les retribucions a percebre per part del personal al servei de 

l’Ajuntament de Viladrau en l’exercici 2012: 



 

1. Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de complement 

de destí o equivalents, corresponents al mes de desembre. 

2. Reducció de les retribucions anuals previstes, en l’import corresponent a les 

pagues esmentades. 

 

Segons l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, les quantitats derivades 

d’aquesta supressió s’han de destinar, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans 

de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la 

contingència de jubilació, en els termes i l’abast que es determini en les lleis de 

pressupostos corresponents. Per tant, els crèdits previstos en el pressupost de 2012 per 

atendre la paga extra del mes de desembre del personal al servei de l’Ajuntament de Sant 

Hilari Sacalm no es poden destinar a cap altre objecte, ni en aquest exercici ni en els 

exercicis futurs. 

Per tot el qual, els reunits, per  unanimitat, manifesten que, per imperatiu legal, adopten 

el següent 

ACORD 

PRIMER.- Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que es detallen tot 

seguit, per un import total de 14.560,68 euros, corresponents a les retribucions que hauria 

de percebre al personal al servei de l‘Ajuntament de Viladrau en el mes de desembre de 

2012, en concepte de paga extraordinària: 

 

Partida Concepte Total

17213000 Laboral fix brigada 1984,18

13110 Laboral cultura i turisme 2728,79

12001 Retrib. Bàsiques funcionaris 2381,79

12100 Compl. Destinació 971,07

12101 Compl. Especific 1493,88

15000 Compl. Productivitat 1040,24

92013000 Laboral fix oficina 2240,24

92013100 Laboral eventual oficina 1720,49

14560,68  

 

SEGON.- Garantir, utilitzant el mecanisme pressupostari que resulti convenient que 

aquets crèdits no es podran destinar a cap altra finalitat que no sigui la d’aportacions a 

plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la 

contingència de jubilació, ni en aquest exercici ni en exercicis futurs. 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 20 

hores i trenta minuts,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico. 


