
Moció presentada pel grup municipal de la CUP sobre la presència de l’exèrcit
espanyol a l’Espai de l’Estudiant a Valls

«Diferents  entitats,  organitzacions  i  col·lectius  de  les  comarques  del  Camp  s'han  sumat  a  la
campanya "Desmilitaritzem l'educació", amb l'objectiu de  defensar els espais de lleure i formatius
lliures d'exèrcits i d'armes i donar resposta a una reclamació de tota la comunitat educativa de fa
temps que, sens dubte, ha esdevingut un autèntic anhel social.

El passat 14 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar per 80 vots a favor, corresponents als
grups parlamentaris de Junts pel Sí, Catalunya Sí Que es Pot i la CUP-CC, la moció 55/XI sobre la
desmilitarització de Catalunya.

Entre els diferents punts de la proposta es deia literalment: 

"e. Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui
present a espais educatius i promocionals, com el Saló de l’Ensenyament, el Saló de la Infància, a
Barcelona; el Saló d’Esport i  Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional,  a Lleida;
l’ExpoJove, de Girona; o l’Espai de l’Estudiant, de Valls".

Durant la celebració de l'Espai de l'Estudiant de Valls, estudiants de diversos municipis del Camp, el
visiten per poder orientar-se sobre el seu futur formatiu.

Per tots aquests motius,  la Candidatura d'Unitat  Popular proposa al  Ple municipal  l'adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER.- Instar al Consorci Prouniversitari Alt Camp / Conca de Barberà, com a promotor de l'Espai
de l'Estudiant a Valls, a complir els acords de la Moció 55/XI aprovada pel Parlament de Catalunya.

SEGON.-  Informar  de  l’adopció  d’aquests  acords  per  part  del  Ple  a  l’institut  d'ensenyament
secundari  INS Joan Guinjoan i Gispert de Riudoms».

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs. Jordi Ortiz i Marcel·lí
Garriga,  amb  el  vot  a  favor  dels  Srs.  Pere  Campiñez  i  Roser  Torres,  i  amb
l’abstenció dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo,
Carles  Garcia,  Montse  Corts,  Sergi  Pedret,  Mireia  Massó  i  l’Alcalde-President,
desestimar el contingut de la moció.

El Sr. Alcalde explica que la moció genera un empat dels vots a favor i dels vots en
contra,  i  atès  que  el  vot  de  qualitat  de  l’Alcalde  tampoc  s’aplica  perquè  és
d’abstenció, per tant, no decanta la votació en un sentit o en un altre. La resolució
de la moció queda en què no té més vots a favor que en contra, no pot prosperar i
per tant, la moció queda sense prosperar. 

Explica que és la primera vegada que passa un sentit del vot d’aquest, demana si
algú entén que la resolució ha de ser diferent, es podria deixar damunt la taula i
resoldre-la. Però feta la consulta a la secretaria en una primera instància, perquè
prosperi una moció ha de tenir més vots a favor que en contra, i no és el cas, per
tant, no pot prosperar.
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