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Ajuntament	  de	  Mataró	  

DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR (CUP) PER LA INSUBMISSIÓ A LA LOMCE 

El juny de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar una Declaració Institucional 

de rebuig a la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), en els termes 

següents: 

Defensar el model d’immersió lingüística que durant més de 30 anys ha obtingut un 
èxit, tant pel que fa a l’aprenentatge de la llengua, com per ser una eina imprescindible 
per a la igualtat d’oportunitats i la inclusió social. 

Exigir al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de la Generalitat de Catalunya que 
facin les inversions necessàries en educació i que els pressupostos de 2013 
reverteixin l’actual dèficit d’inversió en recursos humans, infraestructurals, logístics i 
econòmics que pateix l’educació pública. 

Cridar a tota la comunitat educativa i a la societat a mobilitzar-se en contra de la 
LOMCE, i compromís a donar suport a les iniciatives que impulsin la insubmissió i la 
desobediència civil a les polítiques educatives regressives i espanyolistes. 

Instar als respectius governs autonòmics de l’àmbit Països Catalans a rebutjar la 
LOMCE en tot el territori català. 

Tot i el rebuig unànime de la comunitat educativa, l’aplicació de la LOMCE ja és un fet, que 

afecta de ple als centres docents de la nostra ciutat. En aquest sentit, cal esmentar les 

proves de nivell que durant el crus passat es va realitzar a l’alumnat de 3r de primària amb 

una clara voluntat de reimplantar la meritocràcia i d’avançar en la competència entre 

centres; la imposició de continguts curriculars; l’obligació de què les famílies hagin de triar 

entre l’assignatura de religió catòlica i una altra assignatura que s'anomena “Valores 

Sociales y Cívicos”, així com també l’augment d’hores lectives en castellà, una decisió 

arbitrària que ha anat acompanyada d’una creixent judicialització de la immersió 

lingüística, que va crear una situació inversemblant el curs passat a l’Escola Pia de Santa 

Anna. 

No podem restar indiferents davant l’avenç d’un model educatiu clarament neoliberal i 

espanyolista, concebut per afavorir la privatització, la mercantilització i la degradació 

democràtica de l'educació pública i inclusiva.  

Cal que l’Ajuntament de Mataró refermi el compromís de rebuig a la LOMCE i adopti 

mesures concretes. Per tots aquest motiu, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat 
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Popular (CUP), proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels ACORDS 

següents: 

Primer.-  L’Ajuntament de Mataró donarà suport i cobertura jurídica a tots aquells centres 
educatius i aquelles famílies de la ciutat que vulguin exercir la desobediència a la LOMCE 
com a acte de ruptura amb un model educatiu imposat en contra de la voluntat majoritària 
de la societat catalana i de la comunitat educativa.  

 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró, davant de qualsevol sanció administrativa i/o judicial 
contra la comunitat educativa o contra aquelles famílies que practiquin la insubmissió a la 
LOMCE, proposarà que tots els càrrecs electes del consistori s’autoinculpin davant les 
instàncies pertinents i ho farà extensiu a tota la ciutadania perquè també pugui fer efectiva 
la seva autoinculpació.  
 
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró, reitera el seu rebuig a l’aplicació de la LOMCE en els 
centres educatius de la Mataró, i difondrà públicament a través del web municipal l’activitat 
de la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI) a la LOMCE oferint informació a qualsevol centre 
educatiu que s’hi vulgui adherir. 
 
Quart.- Instar als Serveis Territorials d’Ensenyament de Maresme-Vallès Oriental, al 
Departament d’Ensenyament i al Govern de la Generalitat de Catalunya a declarar la seva 
insubmissió a la LOMCE i a aturar d’immediat el desplegament que se n’ha fet. 
 
Cinquè.- Comunicar els acords al Consell Escolar Municipal de Mataró, a tots els centres 
educatius i als seus respectius equips directius i Associacions de Mares i Pares, als 
Serveis Territorials d’Ensenyament de Maresme-Vallès Oriental, al Consell Comarcal del 
Maresme, al Departament d’Ensenyament i al Ministerio de Educación. 
 
No obstant això, el Ple decidirà. 
 
Juli Cuéllar Gisbert 
Regidor portaveu de la CUP 
 
Mataró, 19 de novembre de 2015 
 
 


