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ACTA 2016/03 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia trenta-u de març de dos mil setze. Essent les vint-i-una 
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió 
pública i ordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona 
Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr.  Josep Àngel Lavín Llano   (Grup CiU) 
Sra. Dolors Bargalló Vidal   (Grup CiU) 
Sra.  Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sr. Xavier Roure Greoles   (Grup CiU) 
Sra.  Mònica Segues Llombart  (Grup CiU) 
Sr. Joan Ramon Domingo Colla  (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró   (Grup CiU) 
Sr.   Bernat Diaz Faya   (Grup CIU) 
Sra.  Griselda Soteras Bergadà   (Grup CiU). 
Sr.  Engelbert Montalà Pla   (Grup ERC) 
Sra. Montse Garcia Miralles   (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà   (Grup ERC) 
Sra. Teresa Ginestà Riera   (Grup Socialista) 
Sr.  Alonso Soria Cano   (Grup Socialista) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA. 
 
La presidència manifesta que la urgència en la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària 
resta justificada en els fets següents: 
 
En data 22 de març de 2016, la totalitat dels regidors i regidores dels Grups Municipals ERC 
(3) i Socialista (2), a l’Ajuntament de Mollerussa, han sol·licitat per escrit, la convocatòria 
d’un Ple Extraordinari, per debatre l’assumpte relatiu a l’eliminació d’una línia de P-3 a 
Mollerussa. La sol·licitud compleix amb allò que s’estableix en l’article 98, apartat a) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, [pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya], relatiu a les sessions extraordinàries a instància dels membres 
de la corporació.  Això no obstant, havent-se autoritzat la convocatòria el dia d’avui, 31 de 
març, a les 21 hores, no es compleixen els requisits mínims de dos dies hàbils d'antelació 
entre la convocatòria i la sessió; per tant, aquesta gaudirà de la naturalesa d’urgent, i 
s’haurà d’incorporar a l’ordre del dia la ratificació de la urgència conforme estableix la 
legalitat vigent.  
 
Justificada la urgència en la convocatòria, el Ple de l’Ajuntament, a proposta del President i 
conforme s’estableix en els articles 46.2.b) de la Llei 7/ 1985, de 2 d’ abril Reguladora de 
Bases de Règim Local  i 97 i 98.b) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per unanimitat dels 
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membres presents acorda ratificar la convocatòria de sessió extraordinària i urgent, 
prosseguint aquesta amb el punt proposat com a Ordre del Dia i que seguidament es sotmet 
a consideració. 
 
02.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC I SOCIALISTA RELATIVA A 
LA ELIMINACIÓ D’UNA LÍNIA DE P-3 A MOLLERUSSA. 
 
Es dona compte al Ple del contingut de l’escrit presentat pels regidors i regidores dels Grups 
Municipals ERC i Socialista, i de la proposta d’acord [Moció] que s’hi conté: 
 
Els sota signants, Engelbert Montalà, Narcís Romà, Montse García, del Grup Municipal d’ERC 
Mollerussa i Teresa Ginestà i Alonso Soria del Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de 
Mollerussa, els quals representem més de la quarta part del nombre legal de membres de la 
Corporació Local, a l’empara d’allò que estableix l’article 98 a) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, presentem sol·licitud de celebració de Ple Extraordinari. 
 
Es fa constar que cap dels Regidors sota signants hem sol·licitat més de tres sessions 
plenàries extraordinàries dins d’aquest any, als efectes legalment establerts. 
 
Tanmateix, manifestem la nostra voluntat de no autoritzar que dins de l’Ordre del Dia del Ple 
Extraordinari, s’incloguin més assumptes dels que s’han sol·licitat. 
 
MOTIVACIÓ DE LA SOL·LICITUD 
 
Eliminació d’una línia escolar de P3 a Mollerussa 
 
Per tot l’exposat. 
 
DEMANEM: Convocatòria de Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Mollerussa pel debat i 
posterior votació de l’Ordre el dia 30 de març de 2016 a les 21.00h. 
 
En el supòsit que l’Alcalde no procedís a la convocatòria del Ple Extraordinari dins del termini 
legalment establert, el Ple Extraordinari quedarà automàticament convocat pel desè dia hàbil 
següent a la finalització de l’esmentat termini, a les 21 hores, la qual cosa serà notificada pel 
Secretari General de l’Ajuntament a la totalitat dels Regidors de la Corporació Local, en base 
al següent,   
 
ORDRE DEL DIA 
 

• Eliminació d’una línia de P3 a Mollerussa 
 
Proposta d’acords: 
 
Primer. Instar a l’Ajuntament de Mollerussa a demanar al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat la revocació de l’eliminació de la línia afectada. 
 
Segon. L’Ajuntament de Mollerussa informarà de les gestions i els avenços que faci en 
aquesta qüestió a la pròxima reunió del Consell Escolar de l’Escola afectada. 
 



                            

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 (LLEIDA) 
     ______ 

 

Tercer. Instar a l’Ajuntament de Mollerussa a demanar responsabilitats i explicacions per 
fica nom, a l’escola que perdrà la línia, i perjudicar així el bona desenvolupament del criteri 
de paritat en època de preinscripcions a una escola de la nostra ciutat. 
 
Quart. Instar a l’Ajuntament de Mollerussa demanar al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, a prioritzar la baixada de ràtios per sobre de l’eliminació de línies escolars. 
 
Cinquè. Fer arribar aquest acord als i les membres del Consell Escolar de l’Escola afectada, a 
l’AMPA, a l’Equip Directiu, i als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida. 
22 de març de 2016 

Segueixen signatures; Engelbert Montalà, Narcís Romà Montse García ,Teresa Ginestà i Alonso Soria 

 
 
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna 
intervenció al respecte, produint-se les següents: 
 
El regidor Sr. Joan Simeón, del Grup Popular, exposa que a la Junta de Portaveus, ens vam 
reunir tots plegats i l’Alcalde ens va comunicar les novetats sobre aquest tema, jo no podia 
fer res més sinó també adherir-me a instar a la Generalitat a què fos possible no perdre 
aquesta línia de P-3; també vull ser realista i pensant què si no és aquest any, podria ser-ho 
el proper any, i si la població demogràfica de nens i nenes amb aquesta edat baixarà hem de 
ser conseqüents,; tant de bo poguéssim conserva’l aquest any. 
I com que  hi ha hagut avenços durant aquests dies, m’hi adhereixo. Ahir se’ns va comunicar 
aquests avenços  i jo estic totalment d’acord amb la postura de l’Ajuntament i dels qui han 
presentat la Moció. Gràcies. 
 
La regidora Sra. Teresa Ginestà, del Grup Socialista,  manifesta que avui ens trobem aquí en 
aquest Ple, per l’anunci del Departament d’Ensenyament sobre la supressió d’aquestes tres 
línies de P-3 a Lleida i una línia a Mollerussa, concretament al Col·legi Ignasi Peraire, penso 
que és un greu error i aquest fet demostra una greu manca de sensibilitat i un cert punt 
d’una clara intencionalitat, a l’enunciar el nom del centre abans de la preinscripció, ja que 
això pot produir una estigmatització del centre; mai s’hauria, en tot cas, d’haver dit el nom. 
Ara, certament i tal com vostè (en referència al Sr. Alcalde) ens comunicava ahir, i hi ha 
hagut una certa variació, jo diria un pas endarrere del Departament d’Ensenyament, que 
també ho ha fet a través d’un comunicat oficial als mateixos centres en el que s’obre la 
inscripció amb les mateixes condicions que les altres Escoles; per tant, amb la sortida de 50 
vacants; i ens diuen que esperant el resultat de la preinscripció es prendrà la decisió que 
calgui; tot i així, segons el Departament, és tracta d’una regularització i que si es produís el 
tancament d’aquesta línia, quan es necessitaria es tornaria a obrir. Dit això, el nostre grup 
voldríem fer diverses consideracions. Per descomptat, afegir-nos a la proposta que ha 
motivat avui la sol·licitud del Ple que ha fet el Grup d’ERC, i que ens hi hem sumat; però, 
nosaltres voldríem expressar que seria un greu error el tancament d’aquesta línia, sigui el 
centre que sigui; no parlem de cap centre sinó en qualsevol centre de Mollerussa. Vostès  
saben que en aquest moment s’atenen grups de 27 nens/es per curs, a l’aula de P-3. Ràtios 
exageradíssimes, que no permeten donar l’atenció docent que es necessita sobretot per 
atendre la diversitat tal i com exigeix també, la mateixa inspecció d’Ensenyament. Per tot 
això, nosaltres demanem i crèiem que hauria de sortir una proposta demanant que no es 
tanqui cap línia, que es mantinguin les línies existents i que s’opti per una reducció de ràtios 
amb general, no només als cursos o centres d’alta complexitat,  per optar sense dubte a una 
millora de la qualitat de d’Ensenyament i atendre la diversitat com deia abans, tal com cal. 
Aquest Ple no l’hauríem d’interpretar com una mera acció política o partidista, sinó que tots 
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els Grups que representem aquest Ajuntament hauríem de fer un front comú per evitar 
aquest tancament; sabem que vostè [Sr. Alcalde] ha fet accions en aquesta línia, i n’hauria 
de sortir una proposta unitària amb tots els punts cap al Departament d’Ensenyament. Per 
tant, ens sumaríem als punts que presenta la proposta però crèiem que l’esperit de la 
proposta hauria de ser aquest: evitar el tancament d’una línia i la reducció de ràtios amb 
general. Reitera la Sra. Ginestà que 27 nens per aula és exagerat per donar l’atenció i la 
qualitat d’ensenyament adequada. 
 
El regidor Sr. Engelbert Montalà, del Grup ERC, manifesta que agraeix especialment a la 
Teresa [Sra. Ginestà] la oportunitat de poder demanar aquest Ple; també agrair al Sr. 
Alcalde les facilitats per poder-lo fer amb  la premura suficient. Exposa que avui està content 
de veure com la força de la gent, dels ciutadans, dels pares, dels aquí representats ens 
portaran a aprovar tots els punts de l’acord. Avui, manifesta, estic content de veure com des 
del coneixement de la idiosincràsia i de la realitat social d’una ciutat i des del coneixement de 
la idiosincràsia dels seus centres i no des d’unes dades poblacionals, podem configurar una 
ciutat molt millor educativament parlant. Avui estic content, continua, perquè he vist a pares 
al carrer, he vist a mestres al carrer, he vist alumnes al carrer lluitant per un model educatiu 
i lluitant perquè el Departament faci passos endarrere; perquè hem arribat a un acord per 
aprovar tots i cadascun dels punts presentats; perquè aquesta eina que permet que el 25% 
dels regidors de la nostra ciutat puguin convocar plens extraordinaris i ens permet poder 
parlar i dialogar en espais com aquest, públicament, sobre assumptes d’urgència social és un 
fet rellevant. Finalment, expressa que també està content perquè avui som la veu dels qui 
no hi són, dels que no hi poden ser, com la CUP o PODEM, que han fet juntament amb els 
regidors d’ERC un comunicat que m’agradaria llegir: 
 
“En el context actual en el qual resulta innegable la davallada demogràfica de la nostra 
localitat, demanem entendre l’esmentada circumstància com una oportunitat ineludible per 
millorar la qualitat educativa dels nostres Centres Escolars, no podem entendre la Educació 
com un producte de consum on les xifres, 23 infants, amunt o avall, porten inevitablement al 
tancament de les línies als Centres del nostre municipi, amb pretextos purament quantitatius 
i de rendibilitat econòmica per un Departament d’Ensenyament que hauria de vetllar per 
damunt de tot, per la qualitat educativa i per la inversió de futur dels nostres fills, els nostres 
infants. Volem estar orgullosos i n’estem de les Escoles de la nostra ciutat i per aquest motiu 
no podem permetre el tancament d’un Grup de P-3 sinó que la Comunitat Educativa hem de 
lluitar incansablement per portar els nostres Centres Escolars als nivells més elevats 
d’excel·lència i de qualitat educativa, i la Comunitat Educativa som tots, infants, famílies, 
claustres, mestres i representants de les Institucions, així com tots aquells i aquelles que 
participen en el desenvolupament i la educació dels nostres nens i nenes, es per aquest 
motiu que, tots i cadascun de nosaltres som responsables del devenir de les nostres escoles i 
permetent certes actuacions que en cap cas,  prioritzen l’excel·lència educativa són 
còmplices directes del declivi qualitatiu en la educació dels nostres infants, i quan parlem 
d’excel·lència educativa no ens referim a campanyes de màrqueting per guanyar escoles que 
prioritzen l’alumne, que respecten els diferents ritmes evolutius dels que allí passen gran 
part del seu temps, que eduquen en el respecte i la tolerància, que entenen la diversitat com 
una font infinita de riquesa, que es preocupen per formar futurs ciutadans crítics i autocrítics, 
escoles que no entenen de diferències de classes socials, de diferències d’ètnia, de 
diferències de religió però sí n’entenen, de formar i educar petites grans persones, el futur 
del nostre poble.  I això pot fer-se amb 25 alumnes per classe amb un sol docent? i aquesta 
és la pregunta i la resposta és, nosaltres crèiem que no, si agafem com a referència la gran 
reconeguda Finlàndia i analitzem algunes de les claus dels seus èxits podem observar alguns 
aspectes com, el repartiment dels diners públics es realitza de forma equitativa, hi ha una 
base de subvenció comú però la xifra final varia segons les necessitats de cada centre i de 
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manera que queden compensades les carències d’aquells centres de més complexitats, 
l’educació allà es personalitza des dels primers cursos s’intervé a detectar i donar suport 
educatiu a aquells alumnes amb necessitats educatives especials i específiques i es fuig de 
les activitats exterioritzades, en molts dels centres del país, la ràtio per aula de sis anys és 
de catorze, en el moment que ja hi ha tretze alumnes s’incorpora un segon docent per aula 
mentre que fins a sisè de primària la ràtio es situa en vint alumnes per aula, i si 
possiblement algú pot pensar que la disminució del nombre d’alumnes per aula no porta 
automàticament a una millora en l’atenció dels nostres infants o el procés d’ensenyament 
d’aprenentatge però certament, ningú podrà negar que és l’instrument que proporciona al 
docent l’oportunitat de realitzar pràctiques d’acció educativa i inclusiva, millorar l’atenció, la 
diversitat, centrar el procés d’aprenentatge en el propi alumne i resulta inqüestionable 
afirmar que es el principal mitjà per afavorir la diversificació metodològica i en conseqüència, 
poder tenir sempre presents aspectes de vital importància com les intel·ligències múltiples, 
els estils cognitius, el treball operatiu, entre d’altres. Tots aquests aspectes condueixen 
indiscutiblement a una millora de la qualitat educativa i un elevat nivell de pràctica docent, 
fugin del mer aprenentatge de continguts i garanteix de forma radical un aprenentatge 
significatiu que ha de procurar els nens i les nenes de les escoles del nostre municipi uns 
aprenentatges de vida per a fi i efecte d’esdevenir futurs ciutadans lliures i de ple dret.  
Aquests motius que la màxima Institució en la nostra vila ha d’assumir el compromís de 
defensar allà on calgui els drets de tots aquests i aquelles que democràticament li han 
atribuït la funció de representar-los, i que independentment de les circumstàncies que 
esdevinguin després del període de preinscripcions, no es permeti sota cap tipus de pretext 
el tancament d’una línia de P-3 a la nostra ciutat.” 
 
I a part d’estar content, també m’agradaria alertar-los què aquest és un problema que el 
tenim aquest any i que ens el seguirem trobant. Qualsevol que sàpiga interpretar les 
piràmides poblacionals, entendrà que això té un llarg recorregut i que la baixada de ràtios és 
la oportunitat que tenim nosaltres per poder no ofertar línies sinó abaixar les ràtios dels 
nostres alumnes i això, també, ens alerta de vàries coses més. Vostès han fet tard però, els 
agraïm la diligència de sumar-s’hi; són els representants de tots i cadascun dels ciutadans 
d’aquesta ciutat, de tots i cadascun dels alumnes d’aquesta ciutat, i els demanem diligència 
alhora d’afrontar problemes com els que han sortit aquests dies als carrers de la nostra 
ciutat,  premura i diligència; els agraïm que hagin instat en el Departament i instar a tots i 
cadascun d’aquests punts en el Departament i aprovar-los en conseqüència amb tots 
nosaltres. Crèiem que la força d’una ciutat en aprovar punts des del conjunt de tots i 
cadascun dels regidors i regidores del Consistori, des dels pares i mares, des dels Centres 
Educatius i des dels directors, ens donarà molta més força alhora d’instar en el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, perquè no ho fem com a partit sinó com a ciutat, perquè el 
problema és de ciutat i només nosaltres coneixem la idiosincràsia de la nostra ciutat. Li 
demanem també al Sr. Alcalde, atesa la seva condició de  Diputat, que porti aquesta angoixa 
al Parlament de Catalunya, i que pugui assolir, amb el conjunt de forces,  allò que nosaltres 
crèiem que es l’assolible, la baixada de ràtios.  
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, exposa que nosaltres ja els hi vam dir en el seu moment què ens 
sumàvem a la proposta que se’ns plantejava de la convocatòria d’aquest Ple Extraordinari i 
per tant, com molt bé s’ha dit, un cop es presenta i es demana directament des dels Grups 
Municipals doncs, nosaltres la fem, i no només perquè que toca, sinó perquè també crèiem 
que està bé; que està bé que es pugui fer així i per tant, nosaltres hi donarem suport. 
Agraeixo també, que la proposta vagi molt dirigida realment a qui té competència per poder 
prendre aquestes decisions. Per tant, hem de ser tots molt conscients que l’Ajuntament de 
Mollerussa pot manifestar unànimement la seva voluntat perquè no passin certes coses, però 
essent conscients del fet que, per molt que intentem lluitar, la decisió final no es nostra, 
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malgrat volguéssim que fos nostra; i tant de bo tinguéssim la responsabilitat des del 
municipi per poder decidir directament quina és la oferta que es fa i com es distribueix en 
cada curs. Nosaltres hi donem suport perquè ens sentim partícips i, lògicament, l’Ajuntament 
ha d’instar, com ja ha fet, que es faci a través de Ple i que s’hi vulgui donar aquest 
formalisme. En qualsevol cas, jo també voldria deixar molt clar que no és que s’actuï perquè 
hi ha la Convocatòria d’un Ple o que no s’hagi actuat prèviament abans. Saben perfectament 
que hi ha hagut des d’un bon principi converses amb el Departament i la demanda de 
l’Ajuntament, feta directament i expressament fou què no es prengués cap decisió abans de 
les preinscripcions perquè això podria provocar, el què ha provocat. Si féssim un resum 
històric, veuríem també la evolució; vull dir que hi ha hagut sempre un condicionament 
demogràfic alhora que l’Ensenyament fes l’oferta, que hem de tenir present. Per tant, la 
proposta que es fa aquí, té la seva repercussió amb un canvi de un model per a tot el país, 
perquè nosaltres no som un poble aïllat; això es un plantejament general i evidentment, 
nosaltres lluitarem perquè es mantinguin les línies de P-3 com ho hem fet. Es per això que 
nosaltres també ens hem adreçat a la Conselleria, a dues en concret, a la d’Ensenyament i 
també a la Econòmica, perquè si diem que no es pot argüir pretextos econòmics en les 
decisions, lògicament hi ha d’haver unes directrius econòmiques marcades pel Govern de la 
Generalitat [Govern actualment de Junts pel Sí, en el qual jo sóc Diputat al Parlament]; ens 
hem adreçat [jo com a Alcalde de Mollerussa] a la Conselleria d?ensenyament [a la 
Consellera Meritxell Ruiz] i al vicepresident Sr. Junqueras. Un cop feta l’explicació del què ha 
passat, hi ha hagut aquesta reconsideració i per tant, aquesta passa endarrere, tal com deia 
la Sra. Ginestà. Això ha provocat un pre-període de preinscripcions, i avui estem en el seu 
segon dia, en el qual demanem condicionar l’oferta final de les línies educatives de P-3 a la  
preinscripció, i mai abans, com ha passat aquest any; això, bàsicament, perquè permetrà als 
Centres Eductius de la ciutat optar-hi en igualtat de condicions, i penso que aquesta és la 
clau de alhora de poder treballar les línies; també demanem que en el supòsit que el 
manteniment de l’oferta de línies existents es pugui fer reduint les ràtios, aquest criteri 
prevalgui per damunt dels criteris econòmics. 
Aprofitant la condició de Diputat, he estat també amb el President del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, i amb la portaveu, per dir-los que ens hem de plantejar iniciatives 
Parlamentàries en aquest sentit per tal de donar-hi cobertura, perquè en el Ple de 
l’Ajuntament de Mollerussa, per molt que tinguem les ganes de fer-ho, no és el lloc on s’ha 
de fer una proposta de modificació de la Llei d’Educació Catalana, no és el lloc on haguem de 
fer un debat sobre models comparats de diferents sistemes; és el lloc on es pot aportar 
coses, però no és el lloc on hi ha la decisió. Per tant, amb la línia indicada i que aquesta 
situació ha provocat, amb mobilitzacions, cassolades, inquietuds, angoixes i alarmes al carrer 
i en la nostra Comunitat Educativa, doncs recollim el testimoni i el formalitzem. Tot això, a 
part de les reunions que hem fet i de les converses que tenim: ho formalitzem també, a 
nivell oficial, com a comunicació directa amb el Govern de la Generalitat. Ho comuniquem al 
Govern del nostre País directament, mitjançant les dues Conselleries que hi tenen 
responsabilitat; a partir d’aquí, intentar que les coses flueixin millor. 
Donat el fet que el que ens podem trobar aquest any ( i que de fet ens hi hem trobat), ens hi 
puguem anar trobant de cara al futur possiblement per un tema demogràfic, amb el 
plantejament que s’ha fet potser el que hem d’intentar es buscar la manera de no haver 
d’esperar al període de preinscripcions. Penso que si aquesta sessió plenària té sentit, és per 
apuntar que un cop fet aquesta acotació, doncs que es pugui fer en el temps i forma que 
toqui per evitar-nos més problemes de cara al futur. Nosaltres crèiem, esperem i desitgem 
de tot cor que l’Ajuntament, de forma unànime, sigui positiu i que contribueixi a evitar 
futures decisions o plantejaments que no ens puguin ser beneficiosos. En qualsevol cas, vull 
que quedi clar i que ningú posi en dubte el compromís d’aquest Equip de Govern municipal 
amb les escoles i els centres de la ciutat, perquè no fer-ho no seria just i faltaria la veritat. 
Per tant, som conscients del què cadascú pot fer en aquesta partida; intentem explorar al 
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màxim les possibilitats per poder-ho fer i esperem que això acabi bé ja en aquest mateix 
exercici, en aquesta preinscripció, perquè hi hagin les inscripcions suficients i no ens calgui ni 
plantejar cap tipus de reduccions de ràtios i que tot això pugui anar tirant endavant. 
 
El regidor Sr. Simeón manifesta que més enllà de si s’ha arribat a temps o s’ha arribat tard 
voldria dir una vegada més, que en aquest Ajuntament, en tractar els temes importants i 
crucials pel poble estem tots d’acord amb la proposta que s’ha fet i anem tots a la una. 
Gràcies. 
 
La regidora Sra. Ginestà, tot i reconèixer que és important mantenir la pau creu que hi ha 
una qüestió fonamental i que és el que hem d’intentar: evitar errors que puguem tenir en un 
futur, que ens puguin perjudicar [la Sra. Ginestà fa referència al cas del tancament d’un 
Centre Escolar, temps enrere i les conseqüències que va generar]. Manifesta que la 
demografia sempre està sotmesa a unes onades, i que per molt que ara diguem que baixarà, 
no sabem mai que pot passar. Fa deu o quinze anys, ningú ens hauria dit que Mollerussa 
augmentaria un 50% de la seva població; per tant, veurem que passa. També puntualitza, 
que no és que hàgim davallat tant; es que en els últims anys s’han apujat molt les ràtios 
dels cursos de P-3 i si tornéssim a recuperar les ràtios existents els anys anteriors, de ben 
segur que en aquest moment faria falta aquesta línia. Creu que hi ha també arguments per 
defensar-ho des de l’Equip de Govern i des de l’Alcaldia  amb una proposta molt contundent i 
molt concreta vers el Departament [d’Ensenyament]  que és qui té la competència, i cita 
com a exemple variables com l’índex d’immigració que té la nostra població. Mollerussa, tal 
com ha dit el Sr. Alcalde,  no és un municipi aïllat; però hi ha realitats i realitats i també les 
hem de tenir en compte i atendre. Demana que aquesta proposta sigui clara i argumentada i 
que es defensi; perquè malgrat sembli que un any les ràtios, o la matriculació i la inscripció 
és més baixa, això no es motiu suficient per produir, ja, el tancament d’una línia. I tots 
sabem el que costaria després recuperar-la i el perjudici que pot produir en aquest centre, 
tal i com va passar, en el passat, en un altre centre. Per tant, no és fer alarmisme però sí 
que el convidaria a que ens hi suméssim tots i evitem que en un futur hàgim de lamentar 
aquest error. 
 
El regidor Sr. Montalà agraeix de tot cor aquest compromís adquirit per l’Alcalde i per aquest 
Consistori; tai i així, manifesta que m’agradaria posar èmfasi en el que abans ja n’hi hem 
posat. Només nosaltres som coneixedors de la idiosincràsia dels centres de la nostra ciutat, 
no el Departament, i això és el que dota d’importància al fet què nosaltres puguem 
identificar cadascuna de les problemàtiques dels Centres de la nostra ciutat, perquè són 
problemàtiques diferents i això ho han d’acceptar; i aquestes problemàtiques determinen les 
inscripcions, demanar sobretot no esperar les inscripcions perquè ens hi trobarem i vostès ho 
saben. Hem de treballar des d’un altre punt de vista, i jo crec que entre tots, ho trobarem. 
Moltes gràcies. 
 
L’alcalde, Sr. Marc Solsona, manifesta que espera que així sigui i reitera que el to ha de ser 
aquest: positiu, constructiu, d’intentar sumar i fer el millor possible; lògicament, exposa, 
també els he de dir que el contacte amb el Departament, explicant les necessitats i les 
nostres realitats, es constant i permanent; Pot pensar-se que ha estat insuficient perquè el 
resultat ha sigut una altra cosa, doncs potser sí; dons aleshores el següent encara serà més 
fort, més contundent i serà més exigent, en allò que nosaltres puguem aportar, perquè el 
Departament pugui prendre les millors decisions. I nosaltres en aquest sentit no 
escatimarem esforços,  no ho hem fet i no ho farem; en qualsevol cas, esperem i desitgem, 
que aquest curs no tingui ja cap mena d’afectació i es pugui solventar de la millor manera 
possible. En això tots hi estem d’acord doncs també queda definit en aquest Ple el traç que 
marquem de manera unànime. A partir d’aquí, doncs nosaltres també anirem executant i 
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lògicament, els anirem informant, de qualsevol moviment que hi hagi en aquest sentit i no 
només de com pot acabar aquest curs sinó també, com es plantegen els cursos que ve; i ja 
els avanço que no només seran en temes de P-3; també tindrem temes amb Secundaria i 
també hi haurà d’haver, suposo, moviments per una qüestió demogràfica.  
 
Nosaltres demanem fermament, i per escrit al responsable que ho ha de fer, que és el 
Govern de la Generalitat, què no torni a passar mai més el que ha passat en aquesta 
preinscripció. Hi treballarem, ens hi sumarem, estarem en contacte, i ho podrem fer; i tant 
de bo la convocatòria d’un Ple extraordinari no sigui només la petició de dos grups sinó que 
sigui fruit de l’acord de tots i així, visualitzar que anem tots a la una.  
 
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i quaranta cinc minuts, per 
Ordre del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà 
signada pel president, juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 


