FRANCESC ALMANSA DÍEZ, secretari interventor acctal. de l'Ajuntament de
BEGUES,
CERTIFICO: Que en el Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària del dia 28 de
setembre de 2011, es van adoptar els següents acords:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATES
12-7-11 I 20-7-11.
Sotmeses a votació s’aprova per majoria les actes de les sessions de dates de
dates 12-07-2011 i 20-07-2011 amb el resultat següent: els vots a favor (7) de
l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors Jordi Oriola San Nicolás, Joan Molina
Molina (de CiU); Josefa Redondo Solís, Fernando Moya Cantarero, Antonio Melchor
Pinar (de PP); i Sadurní Vendrell Masip (TxB) i l’abstenció dels regidors (6) Ramon
Guasch Viñas, Almudena Cano Rivas, Pere Ventura Santiago (de ICV-EPM);
Margarida Camprubí Vendrell, Joan Capellades Vendrell (de BA-UB) i Francesc
Sànchez García (de ERC).
2.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ FESTES LOCALS
2012.
El Ple, per unanimitat dels 13 regidors assistents adopta l’acord següent:
Ratificar Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació:
“DECRET
Atès que l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes
laborals anuals, dues seran locals, i que per Decret de la Generalitat s'estableix que
les dues festes locals seran fixades per ordre del conseller d’Empresa i Ocupació a
proposta dels municipis respectius.
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni han de coincidir
amb cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril,
publicada al DOGC núm. 5.876, d’11 de maig, per la que s’estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2012.
Per tot això i en ús de les facultats que per la Legislació de Règim Local m’han estat
conferides.
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RESOLC
Primer.- PROPOSAR al conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya que estableixi com a festes locals del municipi de Begues per a l'any 2012
les següents:
El 20 de gener i el 25 de juliol.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- RATIFICAR aquest acord en el proper Ple que se celebri.”
3.- RATIFICACIÓ DECRET DE DATA 06.06.2011 DE RECTIFICACIÓ
D’ERRADA MATERIAL DEL PLA ESPECIAL DE L’AV. TORRES VILARÓ,
19.
El Ple, per unanimitat dels 13 regidors assistents adopta l’acord següent:
ÚNIC.- RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia de data 6 de juny de 2011,
que té el tenor literal següent:
“El Pla Especial de canvi d’ús de la finca situada a l’avinguda Torres Vilaró 19 del
municipi, promogut per Begues Welfare S.L, fou aprovat definitivament per acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 13 de maig del 2010, i es
publicà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5824, de 23 de
febrer del 2011.
El promotor del Pla ha instat d’aquest Ajuntament la correcció d’una errada
apreciada en el Text de Les Normes Urbanístiques, i en informe emès en data
d’avui, l’arquitecte municipal verifica que l’apartat c) de l’article 2 de les
ordenances del text refós del Pla conté una errada i indica que s’ha d’eliminar
del paràgraf l’últim epítet “de dia”, de manera que:
On diu: “Per a la implantació de qualsevol altre ús que no sigui el de residència
geriàtrica, centre de dia, i/o centre sociosanitari-assistencial de dia, serà
preceptiva la tramitació d’un nou Pla especial que doni compliment al
planejament general vigent en el moment.”
Ha de dir: “Per a la implantació de qualsevol altre ús que no sigui el de
residència geriàtrica, centre de dia, i/o centre sociosanitari - assistencial, serà
preceptiva la tramitació d’un nou Pla especial que doni compliment al
planejament general vigent en el moment.”
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D’acord amb l’informe tècnic esmentat, es tracta d’una d’errada material. La
justificació del caràcter d’errada material rau en el fet que, a més que resulta
contradictori en sí mateix, no concorda amb el règim d’usos establert a l’art. 7 de
les Normes.
La correcció d’aquesta errada s’ha de realitzar amb urgència atesa la inseguretat
jurídica que genera al promotor i alentiment que pot comportar la materialització
d’aquest equipament necessari per a cobrir les necessitats del municipi.
Per l’anteriorment exposat,
RESOLC
Primer.- CORREGIR el Text refós del Pla Especial de canvi d’ús de la finca
situada a l’avinguda Torres Vilaró 19, modificant-ne l’apartat c) de l’art. 2 de les
ordenances, segons s’indica a continuació:
On diu: “Per a la implantació de qualsevol altre ús que no sigui el de residència
geriàtrica, centre de dia, i/o centre sociosanitari-assistencial de dia, serà
preceptiva la tramitació d’un nou Pla especial que doni compliment al
planejament general vigent en el moment.”
Ha de dir: “Per a la implantació de qualsevol altre ús que no sigui el de
residència geriàtrica, centre de dia, i/o centre sociosanitari-assistencial, serà
preceptiva la tramitació d’un nou Pla especial que doni compliment al
planejament general vigent en el moment.”
Segon.- SOL·LICITAR de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona la correcció de
l’errada material detectada en del Text refós, així com l’adaptació corresponent
de la publicació a DOGC.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució en el proper Ple que se celebri.”
4. -APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2011.
CRÈDIT EXTRAORDINARI, SUPLEMENT DE CRÈDIT I TRANSFERÈNCIA
DE CRÈDIT.
Vist l’expedient 6/2011 de modificació de crèdits del pressupost general de
l’Ajuntament per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, atès que les
modificacions proposades responen a les necessitats d’efectuar diverses obres i
prestar serveis, i atès que aquesta tramitació s’ajusta al previst al text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons es disposa en l’informe
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d’Intervenció, el Ple, amb els vots a favor (7) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i
dels regidors Jordi Oriola San Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU); Josefa
Redondo Solís, Fernando Moya Cantarero, Antonio Melchor Pinar (de PP); Sadurní
Vendrell Masip (de TxB) i els vots en contra (6) dels regidors Ramon Guasch
Viñas, Almudena Cano Rivas, Pere Ventura Santiago (de ICV-EPM); Margarida
Camprubí Vendrell, Joan Capellades Vendrell (de GdeB); Francesc Sànchez García
(de ERC), adopta per majoria absoluta l’acord següent:
Primer.- APROVAR els suplements de crèdit i crèdits extraordinaris següents:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
1321 22103 Combustibles i carburants Policia Local.
Altres despeses indeterminades serv.
1501 22699
Territorials
1711 21003 Manteniment zones verdes
3213 21300 Manteniment maquinaria, instal... Escola
3213 22102 Gas Escola.
3245 22611 Casal / Colònies d'estiu.
3312 22103 Combustibles i carburants Colmado.
3315 22100 Energia elèctrica La Nau
3315 22102 Gas La Nau
3401 21200 Manteniment instal. Esportives
3421 21200 Manteniment camp de futbol - vestidors
3421 22101 Aigua camp de futbol/vestidors.
3422 22200 Comunicacions telefòniques pavelló.
3424 22101 Aigua piscina mpal.
3425 21200 Manteniment pistes tennis i frontó.
9207 21600 Manteniment equips informàtics
9207 22102 Gas Ajuntament
9207 22103 Combustibles i carburants Ajuntament
9207 22699 Altres despeses indeterminades Ajuntament
TOTAL

13
15
17
32
32
32
33
33
33
34
34
34
34
34
34
92
92
92
92

32
33
34
43
43
43

CRÈDIT EXTAORDINARI
Adquisició ordinadors Institut
Casal d'estiu Joves pel Camí Ral
Contribució econòmica municipal GEAFE
Laboral temporal promoció econòmica
Seguretat social laboral temporal
4301 16002
promoció econòmica
4321 22706 Estudis i treballs tècnics turisme

3222 62600
33701 22714
3424 47900
4301 13100

3.000,00
30.624,66
3.602,70
2.201,21
3.000,00
3.350,00
1.300,00
1.500,00
2.200,00
1.118,64
1.056,80
1.400,00
950,00
23.000,00
1.654,85
15.200,00
4.500,00
1.000,00
11.000,00
111.658,86

766,93
3.854,45
20.000,00
8.100,00
2.900,00
8.000,00
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TOTAL

43.621,38

Amb el següent finançament:
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FINANÇAMENT
Romanent de tresoreria per a despeses
87000
generals
Total

155.280,24
155.280,24

Segon.- APROVAR la transferència de crèdit entre partides de diferent grup de
funció següent:

33

ALTES
33839 22605 Altres festes

92

BAIXES
9242 46800 Subvencions a entitats locals

3.012,67
TOTAL 3.012,67

TOTAL

3.012,67
3.012,67

Tercer.- EXPOSAR al públic l’expedient durant quinze dies hàbils, previ anunci al
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes d’aquesta Casa Consistorial.
Quart.- CONSIDERAR aprovat definitivament l’expedient si no es presenten
reclamacions, de conformitat amb el que disposen els articles 166.1 i 177.2 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV - ENTESA A L’AJUNTAMENT
DE BEGUES SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ. REGISTRE
D’ENTRADA 5-9-11 N. 4764
Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció). l’Ajuntament de Begues en fa
una valoració positiva del mateix, considerant-lo un bon instrument d’intervenció
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social que ha facilitat que moltes persones superin les dificultats socioeconòmiques
per les que han passat i que evita l’extrema pobresa.
L’Ajuntament de Begues considera que el PIRMI és un bon programa que cal
millorar des del consens i que ha d’evolucionar per adequar-se més a la realitat
actual, adaptant els ajuts a la diversitat de situacions socials que es plantegen,
fugint de la criminalització de les persones participants en el programa i evitant el
manteniment de possibles situacions irregulars d’alguns/es perceptors/es de la RMI
amb un major nombre de professionals d’acompanyament i suport.
Per a l’Ajuntament de Begues la lluita contra la pobresa i l’exclusió social són
qüestions fonamentals i que es considera que el grau de desigualtat d’una societat
afecta de forma directa el benestar de la ciutadania, al seu futur i a la mateixa
capacitat de desenvolupament econòmic.
Atès que Durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de
juliol, de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de
la Renda Mínima d’Inserció (RMI) (en el seu article 62), i que alhora, el Govern de la
Generalitat ha decidit canviar temporalment la forma de pagament de la RMI i ha
aprovat, el 30 d’agost de 2011, un nou Decret de desplegament de la Llei de la
renda mínima d'inserció que modifica substancialment els requisits per participar i
mantenir-se al programa.
Atès que els Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya i els seus equips
socials bàsics assumeixen una gran responsabilitat en relació a l’accés, el
manteniment i la sortida dels ciutadans i ciutadanes del Programa
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI), essent els i les
professionals municipals qui coneixen la realitat de la RMI, qui coneixen les
situacions concretes que hi ha darrera dels expedients.
Atès que amb la modificació del sistema de pagament de la Renda Mínima
d’Inserció, abonant la prestació amb xec nominatiu enlloc de per transferència
bancària com sempre s’havia fet, sense previ avís ni comunicació als Serveis Socials
Bàsics i en ple període de vacances estiuenques, ha provocat patiment i angoixa a
34.000 beneficiaris de la RMI de les que depenen 110.000 persones i en alguns
casos no haver percebut la prestació a hores d’ara; i s’han provocat dificultats
serioses als equips professionals municipals responsables del seu suport social i
una major despesa dels Ajuntaments i Consells Comarcals.
Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de
beneficiaris de la RMI s’ha incrementat substancialment, però que cal ampliar i
reforçar la solidaritat i el compromís vers els/les que més pateixen.
Atès que les persones que reben la RMI són persones i famílies que viuen
situacions molt precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics
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extremadament reduïts; persones en situació de pobresa extrema on sovint s’hi
afegeixen greus dificultats socioeducatives i de salut.
Atès que la Renda Mínima d’Inserció no és una prestació qualsevol, sinó que estem
parlant del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de
prestacions que conforma el nostre sistema de protecció social. És el darrer recurs
que tenen les persones sense feina i amb la resta de prestacions esgotades. És una
prestació de supervivència per moltes persones i també per moltes famílies amb
infants a càrrec que pateixen indirectament la pobresa.
Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar
Social, celebrada el passat dia 29 de juliol, i en la Comissió de Governs Locals del 25
de juliol, es va informar de la proposta de Decret de Desplegament de la Llei de la
RMI, que modifica diversos aspectes del funcionament del PIRMI, els col·legis
professionals, els sindicats, la patronal del sector, les entitats socials presents, i el
món local van manifestar el seu malestar per haver rebut una convocatòria sobtada
que impedia aportar millores a la proposta de Decret.
Atès que fins ara tant la creació de la RMI com les reformes que s’han produït s’han
realitzat mitjançant l’acord polític i social amb el màxim de grups parlamentaris, amb
el món local, i els sindicats i les entitats socials.
Atès que manquen recursos humans municipals i autonòmics per fer un seguiment
acurat dels beneficiaris de la RMI, així com també serveis i recursos de formació i
orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació.
El grup municipal d’ICV-Entesa proposa al Ple de la corporació el següents acords:
ACORDS
1. Fer arribar a la Conselleries de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa
i Ocupació el malestar i el rebuig de l’Ajuntament de Begues a les seves
darreres decisions en relació al PIRMI per entendre que suposen un menys
teniment al món local, als i les tècniques dels Serveis Socials Bàsics i a les
moltes persones que participen del PIRMI, així com un retrocés en les línies
de treball que ajuden a afavorir la igualtat i els drets a tota la ciutadania.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el pagament urgent
a aquelles persones que encara avui no han rebut la seva prestació tot i
complir amb els requisits vigents del PIRMI i que el sistema de pagament de
la RMI sigui sempre per transferència bancària.
3. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de
Desplegament de la Llei de la Renda Mínima d’Inserció fins a poder arribar a
una proposta de major consens amb el Món Local, els Grups Parlamentaris,
els Agents Socials, el Tercer Sector Social, els Col·legis Professionals i la
ciutadania en general.
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4. Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de
l’Ajuntament de Begues i dels Serveis Socials Municipals de participar del
debat per la reforma del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima
d’Inserció i per l’impuls d’un nou Pla contra la Pobresa a Catalunya.
5. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i
Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials
Bàsics i que aquests puguin fer un millor seguiment de les persones
participants al PIRMI, així com un major nombre de serveis i recursos de
formació i orientació laboral.
6. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’AMC, als agents
socials, al Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi
de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula
del Tercer Sector Social.
6.- MOCIÓ DE GENT DE BEGUES PM: DENUNCIEM LA RETALLADA DEL
PIRMI. REGISTRE D’ENTRADA 13-9-11 N. 4906.
La llei del PIRMI es va aprovar l’any 1997 a partir d’un acord de TOTES les forces
polítiques i socials de Catalunya. Es basa en els principis d’igualtat, solidaritat i
subsidiarietat, regula la Renda Mínima d’Inserció com un dret de caràcter universal
garantit pel sistema de serveis socials de responsabilitat pública.
La finalitat de la Renda Mínima d’Inserció és prestar el suport adequat a totes les
persones a qui els calgui per a atendre les necessitats bàsiques per a viure en la
societat, amb els recursos convenients per a mantenir-se i per a afavorir-ne la
inserció o la reinserció socials i laborals.
Per assolir la seva finalitat, la Renda Mínima d’Inserció es desenvolupa en
prestacions i actuacions de serveis socials, salut, ensenyament, formació d’adults,
prestacions econòmiques i accions de suport per a la integració social i laboral.
L’ajut econòmic bàsic és d’uns 420 euros i la prestació mitja està sobre els 500. Cal
tenir present que es té present la unitat familiar que és beneficiària del programa,
més enllà del titular. En aquests moments la RMI està actuant sobre més de 100.000
persones a Catalunya. És una prestació que autoritza el departament de Benestar
Social i Família, paga el departament de Treball i fan el seguiment els ajuntaments.
La crisi econòmica és l’excusa per desmantellar el PIRMI, darrera xarxa de protecció
social que evita situacions de pobresa, privació econòmica i exclusió social. No s’ha
de confondre política social amb caritat.
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Un govern que suprimeix l’impost de successions a les grans fortunes amb una mà
(50M€ ) i amb l’altra retalla ajuts a qui més els necessiten per aconseguir (50M€ ).
Una de cada tres persones que depenen del PIRMI, el poden perdre
Gent de Begues PM proposem que el Ple municipal acordi:
 Acceptar que cal una reforma de les prestacions socials però no en forma de
retallada indiscriminada i generant greus problemes en famílies amb
necessitats econòmiques especials.
 Cal que els ajuntaments que en som els garants analitzem quantes persones
tenim en aquesta situació per tal de fer revisar el seu cas i que la Generalitat
no li retiri el suport econòmic
 Adequar el pressupost municipal a aquestes noves necessitats que poden
sorgir en el nostre municipi per tal de garantir una vida digna a tots els
beguetans i beguetanes
El Ple sotmet a votació els punts 5 i 6, aprovant per majoria simple, amb la
següent votació: l’abstenció (7) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors
Jordi Oriola San Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU); Josefa Redondo Solís,
Fernando Moya Cantarero, Antonio Melchor Pinar (de PP); Sadurní Vendrell Masip
(de TxB); i els vots a favor (6) dels regidors Ramon Guasch Viñas, Almudena Cano
Rivas, Pere Ventura Santiago (de ICV-EPM); Margarida Camprubí Vendrell, Joan
Capellades Vendrell (de GdeB) i Francesc Sànchez García (de ERC).
7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV - ENTESA DE L’AJUNTAMENT
DE BEGUES PER RECLAMAR UN REFERÈNDUM SOBRE LA REFORMA DE
LA CONSTITUCIÓ. REGISTRE D’ENTRADA 5-9-11 N. 4765.
Atès que els Grups Parlamentaris Socialista i Popular del Congrés dels Diputats han
presentat conjuntament una Proposició de Reforma de l’article 135 de la Constitució
Espanyola, que està en procés de tramitació, pel procediment d’urgència, a les Corts
Generals.
Atès la transcendència d’aquesta proposició, que consagra a la Constitució la
limitació del dèficit estructural segons els marges establerts per la Unió Europea. I
estableix que una Llei Orgànica fixarà el dèficit estructural màxim permès a l’Estat i
a les Comunitats Autònomes, amb relació al seu producte interior brut; el contingut
de la qual ja ha estat acordada, en els seus termes fonamentals, pel PSOE i el PP.
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Atès que la reforma constitucional determina que el pagament dels crèdits per
satisfer els interessos i el capital del deute públic de les Administracions gaudiran
de prioritat absoluta, i, per tant, sense atendre a les circumstàncies econòmiques i
socials de gravetat que en un moment donat es poguessin produir. Així com que el
volum de deute pel conjunt de les administracions públiques, en relació al producte
interior brut de l’Estat, no podrà superar el valor de referència establert en el Tractat
de Funcionament de la Unió Europea.
Atès que l’esmentada proposició estableix que les Entitats Locals hauran de
presentar equilibri pressupostari i que no té en compte que els Ajuntaments han
assolit competències impròpies, més del 30% de les que corresponen a les
Comunitats Autònomes, sense rebre el corresponent finançament. Cal recordar que
l’Estat no ha donat compliment a la Constitució, que en l’article 142, estableix que
els Ajuntaments hauran de participar en els ingressos de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes, garantint la cobertura dels serveis impropis.
Atès que aquesta reforma constitucional consagra una determinada opció política,
que comporta limitar la capacitat d’actuació de les administracions públiques i que
afectarà la vida dels ciutadans i les ciutadanes, en tant que incideix negativament
en el manteniment i desenvolupament de l’Estat de benestar i en les polítiques de
reactivació econòmica en períodes de crisi.
Atès que la reforma constitucional suposa una greu retallada de la capacitat
d’autogovern de Catalunya i del conjunt de les comunitats autònomes, així com un
atac a l’autonomia local.
Atès que una qüestió de la transcendència d’una reforma constitucional la segona
que es realitza en trenta tres anys de vigència de la Constitució- s’està realitzant de
forma improvisada, quan la legislatura està esgotada, amb una tramitació d’urgència
de poc més d’una setmana, sense cercar l’acord del conjunt de les forces polítiques
i sense promoure el debat social.
Atès que la societat ha expressat una demanda creixent de més i millor democràcia,
garantint, entre d’altres mesures per millorar la qualitat de la democràcia, que la
ciutadania pugui decidir de forma directa, mitjançant referèndum, sobre les
qüestions que més els afecten.
Atès que l’article 167.3 de la Constitució estableix que “Una vegada hagi estat
aprovada la reforma per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per tal de ser
ratificada, sempre que ho demani una dècima part dels membres de qualsevol de les
Cambres, dins l’espai dels quinze dies següents al de l’aprovació”.
El regidor Francesc Sànchez proposa que s’afegeixi el dret a la autodeterminació dels
pobles.
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L’alcaldessa sotmet a votació la proposta inclòs l’afegit suggerit pel regidor Sr.
Francesc Sànchez.
El Ple, amb els vots a favor (9) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors
Jordi Oriola San Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU); Ramon Guasch Viñas,
Almudena Cano Rivas, Pere Ventura Santiago (de ICV-EPM); Margarida Camprubí
Vendrell, Joan Capellades Vendrell (de GdeB); Francesc Sànchez García (de ERC);
els vots en contra (3) dels regidors Josefa Redondo Solís, Fernando Moya
Cantarero, Antonio Melchor Pinar (de PP) i l’abstenció (1) del regidor Sadurní
Vendrell Masip (de TxB), adopta per majoria absoluta l’acord següent:
Primer.- Reclamar als diputats i diputades del Congrés escollits per les
circumscripcions electorals de Catalunya i als senadors i a les senadores escollits
per les circumscripcions electorals catalanes, i als senadors i a les senadores
designats pel Parlament de Catalunya, en representació de la Generalitat al Senat,
que subscriguin la demanda de convocatòria d’un referèndum de ratificació de la
reforma constitucional que aprovin les Corts Generals, d’acord amb el previst a
l’article 167.3 de la Constitució.
Segon.- Fer arribar aquest acord als diputats i a les diputades, als senadors i a les
senadores esmentats en el primer punt.
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV – ENTESA DE L’AJUNTAMENT
DE BEGUES, DE CONDEMNA ALS ATEMPTATS TERRORISTES
PERPETRATS A NORUEGA EL PASSAT 22 DE JULIOL DE 2011 I
DENÚNCIA EL FANATISME I LA INTOLERÀNCIA. REGISTRE D’ENTRADA
5-9-11 N. 4766.
El passat divendres 22 de juliol de 2011 va ocórrer una tragèdia d’immenses
proporcions a Noruega. Es va cometre un doble atemptat contra la seu del govern
noruec i diversos ministeris adjacents i contra el campament d’Estiu de la AUF
(Joventut Laborista Noruega) a l’illa d’Utoya.
Que fins a la data, l’actual govern municipal de Begues a diferencia d’altres
corporacions municipals d’arreu del món, no ha manifestat públicament la seva
condemna d’aquests atemptats que va comportar la mort d’una setantena
d’adolescents i joves convertint els fets en una autèntica tragèdia nacional i un dels
majors atacs a la democràcia perpetrats a Europa des de la II Guerra Mundial.
Aquests fets venen acompanyats d’un preocupant ressorgiment polític, social i
electoral de l’extrema dreta i de la intolerància, l’odi i el fanatisme que han servit de
pretext per realitzar aquests horribles crims.
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Atès els fets descrits, el Ple de l’Ajuntament de BEGUES pren els següents acords:
Primer: EXPRESSEM la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes
perpetrats a Noruega i mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i
les seves famílies. També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble
de Noruega.
Segon: REIVINDIQUEM la fermesa democràtica com a forma de combat contra la
intolerància i la violència.
Tercer: REAFIRMEM la convivència i el respecte com un dels valors suprems del
model social europeu.
Quart: DENUNCIEM i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme i el rebuig
al diferent, així com els ideals provinents de la retòrica de la por i l’odi que abonen
el terreny a actes violents con els succeïts a Noruega.
9.- MOCIÓ DE GENT DE BEGUES PM CONDEMNA DELS ATEMPTATS
TERRORISTES PERPETRATS A NORUEGA I DENÚNCIA DEL FANATISME
I LA INTOLERÀNCIA. REGISTRE D’ENTRADA 13-9-11 N. 4907.
El passat divendres 22 de Juliol va ocórrer una tragèdia de immenses proporcions a
Noruega. Es va realitzar un doble atemptat contra la seu del govern noruec i
diversos ministeris adjacents i contra el campament d’Estiu de la AUF (Joventut
Laborista Noruega) a l'illa d'Utoya.
Aquest darrer crim va comportar la mort d’una norantena d’adolescents i joves
convertint els fets en una autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la
democràcia perpetrats a Europa.
Aquests fets venen acompanyats d’un preocupant ressorgiment polític, social i
electoral de l’extrema dreta i de la intolerància, l’odi i el fanatisme que han servit de
pretext per realitzar aquests horribles crims.
Atès els fets descrits Gent de Begues PM proposem que el Ple municipal acordi:
Primer.- Realitzem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes
perpetrats a Noruega i mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i
les seves famílies. També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al
poble de Noruega.
Segon: Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la
intolerància i la violència.
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Tercer: Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems del
model social europeu.
Quart: Denunciem i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme, la
islamofòbia i el rebuig al diferent, així com la retòrica de la por i l’odi que abonen el
terreny a actes violents con els succeïts a Noruega.
El Ple sotmet a votació els punts 8 i 9, aprovant-los per unanimitat dels 13
regidors assistents.
10.- MOCIÓ DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN SUPORT
A L’ESCOLA CATALANA. REGISTRE D’ENTRADA 7-9-11 N. 4812.
MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com
a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificar per una
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un
ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model
d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys,
basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la
nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les
aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacional i ha estat
avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es
constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficial a Catalunya és
elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en
diferents àmbits socials i culturals, 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 social de les nostres ciutats i pobles.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents:
Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
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Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia,
sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
Tercer: instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la
Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament.
Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a
la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV - ENTESA DE
L’AJUNTAMENT DE BEGUES, PER REBUTJAR LA INTERLOCUTÒRIA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA PEL COMPLIMENT
DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA CATALANA. REGISTRE D’ENTRADA 8-9-11
N. 4815.
Antecedents
EL TSJC ha fet públic durant els últims dies la interlocutòria que estableix que la
Generalitat haurà d'informar de les mesures preses per a fer complir la sentència
que el Tribunal Suprem (TS) va emetre el passat 22 de desembre de 2010 en què
pretenia obligar la Generalitat de Catalunya a reintroduir el castellà a les escoles
"com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en relació al català” en
tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori.
Aquesta sentència del Tribunal Suprem és l’aplicació de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'Estatut i en resposta a tres recursos de pares d'alumnes que
volen que els seus fills estudiïn en castellà i també rebre en castellà les
comunicacions del centre escolar.
El Tribunal Suprem va declarar en el seu moment que "el dret del recurrents al fet
que el castellà s'utilitzi també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la
Comunitat Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les
mesures que calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la nova situació
creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el
castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el
català". "De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les
comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació tant oral com escrita que li
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siguin remeses pel centre siguin també en castellà", conclou la part dispositiva de la
sentència.
Segons les sentències del Tribunal Suprem, “res impedeix que l'Estatut reconegui el
dret a rebre l'ensenyament en català i que aquesta sigui llengua vehicular i
d'aprenentatge en tots els nivells d'ensenyament. Però també, no obstant això, res
impedeix que el castellà no sigui objecte d'un dret idèntic”.
La recent interlocutòria del TSJC exposa que els ciutadans que van guanyar la
sentència del Tribunal Suprem van reclamar-li l'execució de la sentència, i que per
això va demanar al Departament d'Ensenyament que donés explicacions sobre les
mesures preses després de la sentència del Tribunal Suprem. La Generalitat va fer-li
arribar un document amb dades estadístiques i amb la conclusió que, per garantir
l'exigència legal del ple domini de les dues llengües cooficials al final de
l'ensenyament obligatori, calia mantenir el model d'immersió lingüística en català.
En canvi, el TSJC considera insuficient aquesta al·legació i que la sentència del
Suprem no es compleix. A més, recorda que el Tribunal Suprem establia que el
castellà havia de ser llengua vehicular, en una proporció que el departament podia
establir, però que no podia consistir en una assignatura més, trencant així el model
d’immersió lingüística a l’escola catalana.
Aquesta sentència és una de les afectacions de la retallada de l'Estatut de
Catalunya i es produeix a més contra la immersió lingüística, un aspecte nuclear
que ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i
garantir la integració de les persones nouvingudes i com a model de cohesió social
a Catalunya.
Atès que les sentències del Tribunal Suprem suposen una càrrega contra la
construcció d’una llengua comuna i ataquen greument la cohesió del poble català.
Atès el rebuig àmpliament majoritari de la societat catalana a la sentència del
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, expressada en la gran
manifestació del 10 de juliol del 2010.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que ha de continuar essent
l’eix vertebrador de tota l’activitat educativa i com eina clau en la inclusió social del
nostre país.
En relació als antecedents exposats, el grup municipal d’ICV-ENTESA proposa al ple
de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles
catalanes.
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Segon.- Rebutjar les sentències del Tribunal Suprem espanyol i la interlocutòria del
TSJC que intenten imposar la fi del sistema d’immersió lingüística en les escoles
catalanes.
Tercer.- Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de
continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina
indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a vetllar pel model d’immersió lingüística
de les nostres escoles i respondre amb tots els mitjans institucionals i legals contra
qualsevol agressió d’aquest model.
Cinquè.- Donar suport a les accions de rebuig que estan sorgint des de la societat
civil contra les sentències del Tribunal Suprem espanyol i en defensa del model
d’immersió lingüística escolar.
Sisè.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments de Catalunya, al Tribunal Suprem,
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament d’Educació, als
diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al grups del Congrés i
del Senat i a la Plataforma Somescola.
12.- MOCIÓ DE GENT DE BEGUES PM: SUPORT A L’ESCOLA
CATALANA. REGISTRE D’ENTRADA 13-9-11 N. 4905.
Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
ratificant les sentencies del Tribunal Suprem espanyol sobre el model d’immersió
lingüística a les escoles de Catalunya, l’Ajuntament de Begues manifesta:
* El model lingüístic de l’escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha
estat un model d’èxit, gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell
d’educació i cohesió social.
* La comunitat educativa, en la seva majoria, avala el model lingüístic català.
* La immersió lingüística, enfront d’altres models, permet un sistema educatiu sense
separar a l’alumnat per raó de llengua.
* S’ha demostrat que el model d’immersió permet el coneixement de les dues
llengües oficials en acabar l’ensenyament obligatori, afavoreix la cohesió social i la
igualtat d’oportunitats.
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* En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha
contribuït, sens dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força desequilibrat
en tots els àmbits.
* Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres
municipis, reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a Mantenir la
cohesió social als barris i als municipis, i que exerceix de sistema d’acollida i
arrelament dels nois i noies immigrants.
* Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel
trilingüisme com a horitzó desitjable del nostre sistema educatiu.
Per tot això, Gent de Begues PM proposem que el Ple municipal acordi:
1. Adherir-nos als quatre punts de la moció en suport a l’escola catalana de
Somescola.cat
2. Donar suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per
defensar el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya.
MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com
a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificar per una
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un
ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model
d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys,
basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la
nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les
aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacional i ha estat
avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es
constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficial a Catalunya és
elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en
diferents àmbits socials i culturals, 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 social de les nostres ciutats i pobles.
17

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents:
Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia,
sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
Tercer: instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la
Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament.
Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a
la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.
15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU-BEGUES DE
L’AJUNTAMENT DE BEGUES, A FAVOR DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ.
REGISTRE D’ENTRADA 22-9-11 N. 5100.
Arran de les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) el desembre passat i la posterior interlocutòria de 2 de setembre en relació al
model educatiu català i la llegua, el grup municipal de CiU proposa al Ple de
l’ajuntament l’aprovació de la següent:
MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit
de més de 30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i
d’igualtat d’oportunitats.
Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot, la
complicitat i l’esforç de famílies no catalanoparlants i el professorat, que han posat
en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot.
Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i
pel Hig Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.
No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna,
competent, on el català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultats
idèntics a la resta de l’estat –tal com estableixen els informes PISA, que avalua
internacionalment els coneixements adquirits de la mà de l’Organització per a la
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Cooperació i el Desenvolupament Econòmica (OCEDE)- i garanteix el coneixement
d’una tercera llengua.
El TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes adoptades al
Parlament i en plena vigència (LNL 1983, LPL 1998 i LEC 2009, que conté en el Títol
II el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya).
Per tot això, el ple de l’Ajuntament de BEGUES, ACORDA:
Primer. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i
discriminació que suposa aquesta ofensiva jurídica.
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió
lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant,
tenint en compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un
alumnat que compta amb més de 100 llengües d’origen.
Tercer. Reconèixer i agrair la tasca col·lectiva que ha fet possible aquest
model, des dels estudis de Galí al 1923, passant per lideratge de Pi-Sunyer
com a Conseller de la Generalitat restaurada l’any 1978 i tots els governs que
mai han dubtat a desenvolupar les tesis dels experts en aquesta qüestió.
Quart. Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions
catalanes i la ciutadania en aquest sentit, així com adherir-nos a la campanya
de somescola.cat que, entre d’altres coses, convoca una concentració davant
els ajuntaments el dilluns 12 de setembre a les 19h.
Cinquè. Enviar aquesta moció al TSJC, a Convivència Cívica Catalana, a
l’entitat somescola.cat, als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat i al
Consell Escolar Municipal
El Ple sotmet a votació els punts 10, 11, 12 i 15, aprovant per majoria absoluta,
amb la següent votació: vots a favor (10) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels
regidors Jordi Oriola San Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU); Sadurní Vendrell
Masip (de TxB); Ramon Guasch Viñas, Almudena Cano Rivas, Pere Ventura Santiago
(de ICV-EPM); Margarida Camprubí Vendrell, Joan Capellades Vendrell (de GdeB);
Francesc Sànchez García (de ERC) i l’abstenció (3) dels regidors Josefa Redondo
Solís, Fernando Moya Cantarero, Antonio Melchor Pinar (de PP),
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13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV- ENTESA DE L’AJUNTAMENT
DE BEGUES, EN CONTRA DE L’ALLARGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE
FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR D’ASCÓ. REGISTRE
D’ENTRADA 8-9-11 N. 4816.
Els representants locals escollits democràticament al municipi de BEGUES per la
present moció:
Manifestem que:
Atenent al fet que el proper 1 d’octubre el govern de l’Estat ha de decidir si renova o
no el permís de funcionament de la central nuclear d’Ascó, a la Ribera d’Ebre,
Tarragona.
Atenent que Ascó és una central amb greus problemes d’estructura, el que es
manifesta en el fet que ha acumulat gairebé un centenar de problemes de
funcionament en els darrers 4 anys. Essent d’especial gravetat el que es va produir
el 26 de novembre de 2007, amb una fuita massiva de redioactivitat que va
contaminar els edificis i l’entorn, arribant fins la costa.
Atenent al fet que la direcció de la central i el Consell de Seguretat Nuclear van
amagar la fuita radioactiva i la conseqüent contaminació durant més de 4 mesos,
posant en perill el medi ambient i la salut de la població, fins que l’organització
Greenpace van posar en coneixement de la societat el que havia passat.
Atenent al fet de que avui, quan han passat més de 3 anys des del accident, encara
se n’han de depurar les responsabilitats legals.
Atenent al fet que Ascó està construïda sobre un terreny inestable, el que augmenta
el perill que representa.
Atenent a que, el passat 29 de juliol, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va
emetre un informe en el que s’estableixen un total de nou límits o condicions
d’operació, però deixant als propietaris de la central un marge superior a un any per
aplicar-les, el que contradiu una mínima consideració del principio de precaució, un
exemple de la degradació de la cultura de la seguretat, i un menyspreu de les
conseqüències que es deriven de la catàstrofe, encara en curs, a l’emplaçament
nuclear de Fukushima, al Japó.
Atenent que en el mencionat Informe també s’assenyalen 17 instruccions tècniques
complementaries, però que, al mateix temps, s’indiquen que “serán remitidas
directamente por el CSN al titular, una vez sean emitidas las nuevas autoritzaciones
de explotación mediante las correspondientes Órdenes Ministeriales del Ministerio
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de Indústria, Turismo y Comercio”, el que representa un altre de menyspreu de la
precaució i la seguretat més elementals.
Atenent que aquestes decisions demostren que s’anteposen els criteris de lucre
econòmic de les empreses explotadores per davant de la necessària salvaguarda de
la salut de la població i del medi ambient, i constitueixen una mostra de la
complicitat del CSN amb els propietaris d’Ascó, posada de manifest en el cas de la
fuita radioctiva del 2007, ja mencionada.
Atenent que el que està succeint al complex nuclear japonès de Fukushima,
demostra fins a quin punt un accident nuclear esdevé una catàstrofe permanent per
a la seguretat i la vida de les persones i el medi ambient: afectant durant dècades la
vida, provocant desplaçaments massius, dispersant contaminació a milers de
quilòmetres, afectant l’aire, l’aigua i els aliments, i incrementant en progressió futura
les probabilitats de contraure tot tipus de malalties derivades de l’exposició a les
baixes dosis de radiació.
Atenent que a Catalunya ja en vam tenir un seriós advertiment l’octubre de 1989,
amb l’accident nuclear de Vandellòs 1.
Atenent que Ascó ja porta funcionant 29 anys, i que deixarà com a llegat un mínim
de 1300 tones de residus radioactius que s’hauran de mantenir en un lloc segur, ja
que emetran radiació durant milers d’anys.
Atenent a que cada any que funciona la central d’Ascó afegeix unes 50 tones més
d’aquests residus als que ja existeixen.
Atenent al fet que l’electricitat que produeix Ascó es pot substituir, i ja ha sigut
substituïda en les nombroses ocasions en que la central ha patit avaries, per la que
generen altres tecnologies que no són tan perilloses ni contaminants, tals com
centrals de cogeneració amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o geotèrmiques.
Atenent que des de finals de la dècada de 1990 les instal·lacions d’energia eòlica i
solar han crescut arreu del món a un ritme més alt que qualsevol altra tecnologia de
generació d’electricitat, i que les centrals nuclears han demostrat en diverses
ocasions se incompatibles amb el trànsit cap als sistemes renovables, eficients i
intel·ligents que es perfilen com la gran opció estratègica en l’energia del segle XXI.
En conseqüència
El Ple, amb l’abstenció (7) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors Jordi
Oriola San Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU); Josefa Redondo Solís, Fernando
Moya Cantarero, Antonio Melchor Pinar (de PP); Sadurni Vendrell Masip (de TxB) i
els vots a favor (6) dels regidors Ramon Guasch Viñas, Almudena Cano Rivas,
Pere Ventura Santiago (de ICV-EPM); Margarida Camprubí Vendrell, Joan
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Capellades Vendrell (de GdeB); Francesc Sànchez García (de ERC), adopta per
majoria simple l’acord següent:
Primer.- Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que traslladi al Consell de
Ministres la nostra voluntat de que no es concedeixi la renovació del permís de
funcionament d’Ascó, l’1 d’octubre de 2011.
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que, en conseqüència, denegui a la central
nuclear d’Ascó l’allargament del permís de funcionament.
Tercer.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació
al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines,
al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a la Agrupació de Municipis en Àrees amb
Centrals Nuclears (MAC):
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV –ENTESA DE
L’AJUNTAMENT DE BEGUES, PER REBUTJAR LES RETALLADES DEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. REGISTRE D’ENTRADA 8-9-11 N. 4818.
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats
uns convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta
Departament d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i
Associació Catalana de Municipis) que arriben fins al curs 2010-2011.
Atès que en el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es va
comprometre a unes aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça d’Escola
Bressol municipal i 600 euros per plaça d’Escola de Música i Dansa municipal fins el
curs 2010-2011.
Atès que el Departament d’Ensenyament ha notificat als ajuntaments una reducció
de les aportacions fixades per conveni per a les escoles de música i dansa i per a
les llars d’infants per al passat curs 2010-2011.
Atès que l’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement
l’aportació del Departament d’Educació sobre els pressupostos municipals d’aquests
serveis de l’any 2010, que ja estan liquidats, i els del 2011, que estan executant-se,
significant un evident incompliment dels acords adquirits i un greuge vers els
municipis que presten els serveis municipals d’educació infantil (0-3) i
d’ensenyaments artístics.
Atès que aquesta decisió, a més d’una irresponsabilitat i del trencament unilateral
dels acords, suposa un greu prejudici pels ajuntaments que fan en la tasca
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educativa molt més del que els correspon, assumint la despesa de serveis no
obligatoris que la Generalitat no assumeix.
Atès que aquestes decisions agreugen al dèficit dels ajuntaments i qüestiona la
viabilitat d’aquests equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa
comporta una afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe
de l’endeutament de la Generalitat als ajuntaments.
Atès que l’incompliment del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos no
poden repercutir en la taxa que han pagar les famílies i carregar encara més sobre
els ciutadans pel manteniment d’aquests serveis municipals.
Atès que no compartim l’anunci de retallada pressupostària del Govern de la
Generalitat sobre la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i lamentem la
poca informació i les formes d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la
comunicació als municipis afectats en ple període estival, provocant un major
desconcert i significant una manca de lleialtat entre administracions.
Atès que aquest anunci de retallades pot significar que molts ajuntaments, sobretot
els petits i mitjans, es vegin obligats a replantejar l’oferta educativa i amenaça el
futur d’escoles bressol i escoles de música i dansa.
Atès que en els darrers anys l’esforç realitzat per la creació de més de 30.000 places
d’escola bressol pública ha estat importantíssim, al final s’han creat més de 46.000
places públiques noves, i és essencial el manteniment del finançament de la
Generalitat per garantir el sosteniment del servei i la garantia d’accés del conjunt de
la població.
Atès que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a
prioritat política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió
social, insistint en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i la
importància que tothom hi pugui accedir.
El Ple, amb l’abstenció (4) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors Jordi
Oriola San Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU); Sadurní Vendrell Masip (de TxB) i
els vots a favor (9) dels regidors Josefa Redondo Solís, Fernando Moya Cantarero,
Antonio Melchor Pinar (de PP); Ramon Guasch Viñas, Almudena Cano Rivas, Pere
Ventura Santiago (de ICV-EPM); Margarida Camprubí Vendrell, Joan Capellades
Vendrell (de GdeB); Francesc Sànchez García (de ERC), adopta per majoria
absoluta l’acord següent:
Primer.- Rebutjar les retallades anunciades pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per a les escoles de música i dansa i per a les llars
d’infants per al passat curs 2010-2011.
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Segon.- Denunciar l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de la
comissió mixta Departament d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació
Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis) i les addendes
específiques signades amb el nostre ajuntament fins al curs 2010-2011.
Tercer.- Sol·licitar un finançament adequat a les escoles bressol i als centres
d’ensenyament musical i dansa garantint el compliment dels convenis signats amb
les entitats municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i
els equipaments municipals.
Quart.- Notificar l’acord del Ple Municipal, al Departament d’Ensenyament, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles
de Música, a totes les associacions de pares i mares de les escoles, als centres
d’educació infantil i a l’Escola de Música i Dansa del municipi.
16.- MOCIÓ D’ESQUERRA MOCIÓ D'ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Esquerra Republicana presenta un punt d’URGÈNCIA, sotmesa la urgència a
votació s’aprova per unanimitat dels 13 membres de la Corporació:
El 13 de setembre del 2009 es va iniciar Arenys de Munt el moviment popular que
reclama exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta
impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre la
independència de la nació catalana integrada a la Unió Europea. Aquella iniciativa
ha estat seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat de
votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. El 10 d’abril
del 2011, aquest procés finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona.
A Begues, la consulta sobre la independència, organitzada per Begues Decideix
amb el suport de l'Ajuntament de Begues, va tenir lloc el 28 de febrer de 2010 amb
el resultat notable d'un 21 % de participació sobre el padró municipal.
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts
que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els
municipis del Principat de Catalunya que va comportar la declaració de municipis
moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el
sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
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En aquest sentit, el 28 de juliol de 2010, l'Ajuntament de Begues va aprovar la moció
de rebuig al Tribunal Constitucional en el que s'instava a al “Parlament de Catalunya
a iniciar un procés democràtic per què el poble de Catalunya pugui exercir el dret a
decidir sense més límit que la pròpia voluntat del poble de Catalunya mitjançant la
celebració d’un referèndum on aquest nou horitzó sigui sotmès a la decisió lliure i
voluntària del conjunt del poble de Catalunya”.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels
drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides,
com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat
espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles
tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu
estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels
seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen
responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís,
promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord
amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i
promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos ajuntaments, volem
impulsar la creació d’una associació de municipis que treballi per avançar cap a
l’assoliment de la independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal;
El Ple, amb els vots a favor (9) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors
Jordi Oriola San Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU); Ramon Guasch Viñas,
Almudena Cano Rivas, Pere Ventura Santiago (de ICV-EPM); Margarida Camprubí
Vendrell, Joan Capellades Vendrell (de GdeB); Francesc Sànchez García (de ERC);
els vots en contra (3) dels regidors Josefa Redondo Solís, Fernando Moya
Cantarero, Antonio Melchor Pinar (de PP) i l’abstenció (1) del regidor Sadurní
Vendrell Masip (de TxB), adopta per majoria absoluta l’acord següent:
PRIMER.- MANIFESTAR la voluntat de l’Ajuntament de Begues de formar part,
pels tràmits legals oportuns, de l'associació d’ens locals amb la denominació
“MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”, amb l’objecte final de defensar l’assoliment
d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen al Principat de Catalunya i
conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació
del poble català.
SEGON.- TREBALLAR conjuntament amb tots aquells municipis que formin part
de l’Associació ‘MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA’.
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TERCER.- COMUNICAR el present acord als ajuntaments de Vic i del Port de la
Selva pel seu coneixement i als efectes oportuns.
I perquè així consti, i als efectes pertinents, signo la present d’ordre i visada per
l’alcalde, amb la salvetat de l'article 206 del ROF i RJ de les Entitats Locals, a
Begues, a 29 de setembre de dos mil onze.
Vist i plau
L'alcaldessa,

secretari interventor acctal.
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