
 

Crònica del ple de 16-03-2022 

Sant Julià de Vilatorta 

 

El Ple del 14 de març passat ha començat justificant la urgència de convocar el ple perquè el 

dilluns 21 de març s’acaba el termini de preinscripció escolar. 

Aquest ple s’ha hagut de convocar perquè per revertir el tancament del Col·legi el Roser cal 

aprovar urgentment una moció on es demana el suport del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya per escrit, formalment i amb aprovació plenària perquè es pugui 

obrir un termini especial de preinscripció. 

Es procedeix a votar la urgència de convocatòria de ple especial extraordinari i es ratifica la 

urgència per unanimitat. 

En un altre dels punts a tractar l’alcalde deixa clar que el titular de l’activitat no és ningú més 

que la Fundació Privada Puig i Cunyer, i per tant, és l’única que pot revertir el tancament. 

L’Ajuntament no hi té representació dins el Patronat, tot oi així com que el Departament 

d’Educació pot ajudar-hi, l’Ajuntament agraeix que el conseller d’Educació els rebés i estigui 

obert a parlar amb la Fundació per evitar el tancament. 

L’alcalde també ha volgut fer constar la mala gestió del Col·legi el Roser i que aquest fet es pot 

provar documentalment. 

El director general va convocar el dimecres 15 de març a l’Ajuntament a una reunió a 

Barcelona per donar explicacions. L’Ajuntament hi va assistir ja que és un tema prioritari 

aquests dies per l’equip de govern. 

L’Alcalde reitera que l’Ajuntament farà tot el possible perquè tota la comunitat educativa 

unida arribi a l’objectiu de no tancar el Col·legi el Roser. I tot i que serà molt difícil revertir el 

tancament, en el cas que es pugui fer, continuaran insistint amb el departament d’Educació  

perquè obri un nou termini de preinscripció. 

Seguidament l’alcalde va llegir la moció, tot destacant sis punts prioritaris. 

1.- La posició totalment contrària al tancament del Col·legi el Roser. 

2.- La plena solidaritat amb la plantilla, personal docent i d’administració i serveis del Col·legi. 

3.- La confiança que les converses que el conseller d’Educació  ha establert amb el Patronat de 

la Fundació Puig i Cunyer aconsegueixin revertir el tancament. El conseller s’ha compromès a 

esgotar totes les vies en el marc d’un pla de viabilitat a llarg termini. 

4.- La petició d’un nou termini de preinscripció. 



5.- La necessitat d’evitar que un bé cultural quedi sense ús, el que pot arribar a suposar un 

deteriorament i un possible espoli o actes vandàlics. 

6.- Comunicar aquesta moció a la Fundació Puig i Cunyer, al Departament d’Educació i als 

Ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, Tavèrnoles i Vilanova de Sau. 

Finalment, la moció es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat 

 

Sant Julià de Vilatorta, 16 de març de 2022 

 

 


