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ACTA DEL
CONSELL D'ALCALDES DE LA COMARCA D'OSONA

Identificació de la sessió
Òrgan:
Núm.:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Consell General
1/2013
Ordinari
6 de març de 2013
de les 19 hores i 8 minuts a les 21 hores i 22 minuts
Sala de Plens del Consell Comarcal d'Osona

Hi assisteixen:
Membres de ple dret:
President
Vicepresidents

Alcaldes

Jordi Serra i Macià
Joan Roca i Tió
Marc Verdaguer i Montanyà
Joan Sadurní i Camps
Sebastià Riera i Cusí
Montserrat Barniol i Carcasona
Anna Magem i Marsó
Miquel Arisa Coma
Oriol Batlló i Farriol
Joan M. Claveria i Regales
Carles Baronet i Aldabó
Lluís Muntal i Vila
Pere Prat i Boix
Ramon Isern i Serrabasa
Sergi Vilamala i Bastarras
Elisabet Ferreres i Vergés
Josep M. Freixanet i Mayans
Arnau Basco i Cirera
Ramon Casals i Costa
Emili Benito i Sayol
Joan C. Rodríguez i Casadevall
Josep A. Grau i Aregall
Jordi Fàbrega i Colomer
Rosa Vestit i Villegas
Enric Riera i Santaeulària
Joan Senmartí i Escarrà
Anna Franquesa i Roca
Àngel Torres i Sancho
Camil Adam i Vilarrasa
Èric Vila i de Mas
Eudald Parcerisas i Camprubí
Lluís Verdaguer i Vivet
Carles Banús Puigvila

Alcalde de Roda de Ter
Alcalde de Gurb
Alcalde de Calldetenes
Alcalde de Sant Vicenç de Torelló
Alcalde de Santa Maria de Corcó
Alcaldessa d’Alpens
Alcaldessa de Balenyà
Alcalde de Centelles
Alcalde de Collsuspina
Alcalde d’Espinelves
Alcalde de Folgueroles
Alcalde de Malla
Alcalde de Manlleu
Alcalde de les Masies de Roda
Alcalde de les Masies de Voltregà
Alcaldessa de Montesquiu
Alcalde d’Olost
Alcalde d’Orís
Alcalde de Perafita
Alcalde de Sant Bartomeu del Grau
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
Alcalde de Sant Martí de Centelles
Alcalde de Sant Pere de Torelló
Alcaldessa de Sant Quirze de Besora
Alcalde de Sant Sadurní d’Osormort
Alcalde de Santa Cecília de Voltregà
Alcaldessa de Santa Eugènia de Berga
Alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer
Alcalde de Santa Maria de Besora
Alcalde de Seva
Alcalde de Sora
Alcalde de Taradell
Alcalde de Tavèrnoles
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Santi Vivet i Soler
Josep Anglada i Dorca
Francesc X. Bellvehí i Busquets
Joan Riera i Comellas

Alcalde de Torelló
Alcalde de Vidrà
Alcalde de Viladrau
Alcalde de Vilanova de Sau

Membres amb veu i sense vot
Manel Romans i Sànchez

Vicepresident primer del CCO

També hi assisteixen,
per delegació dels respectius alcaldes:
Josep Martínez Castro

Regidor de Sant Boi de Lluçanès

També hi assisteixen:
Jordi Roig i Viñals
Josep Ramírez Roma

Albert Puigverd
S’excusen d’assistir-hi
Lluís Alier i Serra
Albert Sadurní i Morral
Josep M. Vila d’Abadal i Serra

Director General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament
Director dels Serveis Territorials de la
Catalunya Central del Departament
d’Ensenyament
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Alcalde de Muntanyola
Alcalde de Sant Boi de Lluçanès
Alcalde de Vic

No hi assisteixen:
Ferran Teixidó i Turner
Eva Boixadé i Calm
Vicenç Cornejo i Hidalgo
Lluís Vila i Vilalta
Sebastià Juanola i Colom
Josep Pujol i Boladeras
Xavier Vilamala i Bastarras
Ramon Erra i Soler
Joaquima Casas i Parés
Antoni Molina i Compte
Josep Salom i Ges

Gerent del CCO:
Secretari:

Alcalde del Brull
Alcaldessa de Lluçà
Alcalde d’Oristà
Alcalde de Prats de Lluçanès
Alcalde de Rupit i Pruit
Alcalde de Sant Agustí de Lluçanès
Alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà
Alcalde de Sant Martí d’Albars
Alcaldessa de Sobremunt
Alcalde de Tavertet
Alcalde de Tona

Anna Seijas i Vila
Jaume Manau i Terrés

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Intervenció del senyor Jordi Roig i Viñals, Director General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
3. Informació respecte dels permisos d’investigació d’hidrocarburs que afecten la comarca
d'Osona
4. Informació sobre la posada en funcionament de la Xarxa d’Envelliment Actiu
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5. Informació sobre la compra agregada dels servies de telecomunicacions per part de
Localret
6. Informació sobre els actes de commemoració del 2014
7. Informació sobre el projecte Leader
8. Informe previ de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica
9. Proposta d’acord sobre la modificació de la denominació del Consell d'Alcaldes
10. Prec i preguntes
Desenvolupament de la sessió:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior (acta núm. 2/2012).

2. INTERVENCIÓ DE JORDI ROIG I VIÑALS, DIRECTOR GENERAL DE CENTRES
PÚBLICS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Jordi Serra diu que, com s’ha vist en l’ordre del dia, una de les demandes que s’havia fet des
del Consell d’Alcaldes feia referència a temes relacionats amb l’ensenyament. S’havia demanat
diverses vegades al Departament que ens pogués visitar i poder plantejar els diferents temes
que han anat sortint en aquest Consell d’Alcaldes. Que avui es compta amb la presència del
director general de Centres Públics, Jordi Roig i el director dels Serveis Territorials a la
Catalunya Central, Josep Martínez per parlar de: llars d’infants, escoles de música, reformes i
reestructuració del servei de transport escolar, menjadors, jornades intensives, etc.
Li dóna la paraula i diu que després s’oferirà un torn de paraules.
Jordi Roig, director general de Centres Públics, agraeix la invitació del president del Consell
Comarcal, Joan Roca i del president del Consell d’Alcaldes d’Osona, Jordi Serra i a tots els
alcaldes presents.
Diu que l’ensenyament és un pilar fonamental del país, un dels eixos estratègics i claus pel
manteniment del país, de la cultura, de la nostra llengua i del nostre progrés que ens permet
ser competitius en un marc globalitzat. Que es comparteixen polítiques d’ensenyament. Diu que
intentarà parlar poc i escoltar molt. Sap que hi ha moltes aportacions a fer i moltes consultes i
que ell seguirà el guió marcat pel president del Consell d’Alcaldes, Jordi Serra. Comença
parlant de l’actualitat i, en concret, de la roda de premsa de la consellera en relació a la
preinscripció per al curs 2013-14. Dóna unes quantes dades i explica què ens està passant
com a país i que teníem una època clarament de creixement (la darrera dècada del segle
passat i la primera d’aquest nou segle, fins al 2007-2008). A partir d’aquí hi ha un canvi en el
país, a Espanya i en el marc europeu que es pot associar a l’entorn econòmic i de crisi que
patim. Que això ens fa canviar el paradigma que teníem de creixement. Tot i així, dins del
Departament, encara estem creixent. Ahir es van presentar les dades de preinscripció dels
ensenyaments universals, obligatoris i gratuïts segons la LEC o sigui els de 6 a 16 anys. Des
del segon cicle d’infantil fins a l’ESO hi ha 1.060.000 places disponibles per a tot el sistema
educatiu, un creixement de 6.200 places respecte al curs 2012-13. Per tant, encara ara el
sistema educatiu continua creixent per atendre a tots els nois i noies del país en les seves
etapes educatives i formatives obligatòries. Però si que estem detectant (mostra un document
amb uns gràfics) que en el curs següent s’incorporen en el sistema educatiu els nois i noies
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nascuts el 2010. Per tant, els que hi ha en aquest curs són els nascuts el 2009. Una de les
corbes del gràfic mostra que els que s’incorporen aquest any (nascuts el 2010) són menys que
els que van néixer el 2009 i el 2011 encara en tenim menys. Per tant hi ha un punt d’inflexió. Hi
ha cada cop menys naixements i cada cop menys padró. Si anem 8 anys enrere veiem que el
padró que posaven els municipis al servei de l’Idescat sempre anava per sobre dels
naixements que teníem. El país tenia entrada de persones nouvingudes. Ara tot això s’ha
invertit. El que veiem és que el padró va per sota dels naixements. Això vol dir que les
necessitats d’escolarització són menors. Tot i això continuem creixent per creixement natural
dels diferents cursos dels diversos nivells educatius. Tenim menys necessitat d’escolarització al
segon cicle del nivell infantil, tenim menys entrades a P3 i cada cop tindrem més entrades a la
secundària obligatòria. La corba demogràfica s’està desplaçant. Necessitarem menys places
d’escolarització a infantil i primària i en un horitzó de 7 o 8 anys tindrem més necessitats
d’escolarització a la secundària. En base a aquests criteris -i no poden ser d’altres- es fa la
programació i planificació dels cursos acadèmics. Quan fem aquesta programació i planificació
amb coresponsabilitat, tal com diu la LEC, amb els municipis del país. Que quan es planifiquen
obertures, racionalització o tancaments sempre es fa analitzant molt bé l’evolució de la
necessitat a 5 o 6 anys vista. Ara mateix s’està programant amb l’horitzó 2020. A partir d’aquest
any veurem quin tipus de necessitats té el país i si aquestes tendències són d’aquesta manera
o van canviant. I això es fa molt acuradament a través dels serveis territorials (ST). I des dels
ST cada vegada que hi ha d’haver un canvi s’intenta parlar i consensuar amb els municipis i
amb els centres i la comunitat educativa que afecta. Tot i així caldrà estar preparats per utilitzar
infraestructures que té el país. Malauradament els diferents nivells d’administració
comparteixen que les possibilitats d’inversió són molt més petites que 3, 4, 5 o 6 anys enrere.
Cal intentar racionalitzar al màxim possible els recursos disponibles per poder atendre el
sistema amb la màxima qualitat possible. I no només mantenir-la sinó apujar-la. Això produeix
canvis; s’ha d’explicar que ens sobraran aules de primària i en faltaran de secundària. Si a això
hi afegim que no tindrem la capacitat de fer inversió, tots plegats haurem de buscar la manera
de fer sostenible el sistema i de racionalitzar els recursos. Ens trobem que hi ha menys
naixements, municipis que perden línies, necessitem menys escolarització, però alhora
necessitem més escolarització perquè hi ha més entrades a l’ESO. Això a la planificació hi
entra i quan fem els reajustaments aquests canvis produeixen un rebuig normal de la societat
catalana o de la comunitat educativa afectada. El govern de la Generalitat procura que la
incidència sigui el mínim possible i està treballant la planificació del curs 2012-13 amb els
mateixos criteris que amb els que va treballar la planificació del 2011-12 des del punt de vista
de ràtios, que és una de les qüestions que el president del Consell d’Alcaldes havia plantejat.
S’ha treballat amb les ràtios normals i estàndards que ens diu el marc normatiu actual. O sigui
25 a infantil i primària i 30 a l’ESO. No s’ha utilitzat el Decret de mesures flexibilitzadores que
va fer el Ministeri. No s’hi ha arribat ni és la voluntat. En la mesura que es pugui, la gran majoria
d’aules van a ràtio. Hi ha algunes, és cert, que van a 26 i a 27 per necessitat d’escolarització. A
vegades és una línia que està en un centre on només hi ha una escola. En aquest cas es pot
flexibilitzar el 26 i el 27. Quan fem la secundària, el mateix. Sovint surt als mitjans de
comunicació que el Departament va per sobre de les ràtios, que s’ha aplicat el Decret del
Ministeri, etc. El nostre país no ha aplicat el Decret. S’ha aplicat el marc normatiu propi que és
la LEC, aprovada amb el màxim consens polític dels partits amb representació al Parlament del
2009.
Pel que fa a les llars d’infants passa el mateix. Si els naixements decreixen i el padró municipal
decreix, cada cop ens trobem que hi ha menys nens i nenes escolaritzats. Aquí vam tenir una
Llei, la 5/2004, de promoció de llars d’infants, que va anar molt bé ja que es van crear moltes
places i en tenim moltes a disposició, però ara ens trobem no hi ha la necessitat d’utilitzar-les.
De fet no les hem utilitzat mai. Aquesta Llei promovia la creació de 30000 places de llar
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d’infants a Catalunya. S’ha anat més enllà. El curs 2008-2009 teníem 44000 alumnes; el 200910, 47000; el 2011 passàvem dels 50000 i el 2011-12, 52000 places ocupades. La xarxa de
places públiques disponibles són majoritàriament de l’Administració local. Aquest any 2013 el
nombre de places disponibles és de 65000. Ara hi ha un canvi d’inflexió. En el curs actual
2012-13 tindrem menys alumnes. Però hi ha un canvi. Les 65000 no s’han ocupat mai.
Baixaran les necessitats d’escolarització. Això vol dir que s’han anat creant places i ara ja
s’està comunicant que alguna de les escoles no seran necessàries. Perquè un municipi que en
tenia dues i ara no les necessita el que no farà es tenir mitja llar d’infants plena i l’altra també i
mantenir obertes les dues. Avui és difícil de mantenir i per això es racionalitza. Què s’haurà de
fer amb la llar d’infants que es tanca ? S’haurà d’utilitzar per al segon cicle d’educació infantil.
Ens hem gastat molts diners en crear places però ens consta molts diners mantenir-les. És
veritat que el govern de la Generalitat ha hagut de racionalitzar els recursos de les subvencions
destinades al sosteniment d’aquestes places. Veníem d’una època de bonança econòmica on
es donava una subvenció de 1.800 euros. Aquesta subvenció s’ha anat reduint fins arribar al
2011-12 en què la subvenció és de 1.300 euros. El 2012-13 la consellera va comunicar, en seu
parlamentària, que en funció dels pressupostos garantia 875 euros. Això és públic. Hem
intentat buscar un model sostenible entre les administracions i els usuaris. Aquest crisi li ha
repercutit. Les administracions cada cop tenim menys recursos. Hem de donar aquest servei
públic de qualitat. El volem donar perquè el nostre model d’escoles bressol a Catalunya és un
model bo, potent, que l’hem fet tots plegats. I la voluntat del govern és mantenir-lo. Per tant, el
Decret que regula el model no s’ha canviat, ni hi ha voluntat de fer-ho. Es canviarà si es pot
flexibilitzar o introduir mesures per fer més sostenible el cost de la plaça de llar d’infants. Això
ho fem plegats, amb els alcaldes i alcaldesses en el marc de la Comissió mixta on hi participen
les entitats municipalistes (ACM i FMC) i la Generalitat. Si toquem el model serà per fer-lo més
racional des d’un punt de vista sostenible. No per canviar el model pedagògic de llar d’infants,
perquè és un model bo construït entre tots. La voluntat és mantenir-lo i cal trobar la manera de
fer-lo sostenible en aquests anys tant crítics de recursos econòmics. I això cal explicar-ho i ferho entendre. És un servei que la LEC estableix que és una etapa educativa i social i nosaltres
ho entenem així i lluitarem per conservar aquest model que ens dóna la LEC. No obstant,
insisteix a dir que tot dependrà de la capacitat pressupostària del país. Venim d’una època de
governs que moltes actuacions es sostenien amb recursos que venien de fora del país, de
l’Estat espanyol. Quan aquests recursos es retiren tenim una dependència massa gran dels
recursos que venien de l’Estat espanyol. Quan es retiren i no tens la capacitat qui pateix és el
país i la nostra societat. I això és el que ha passat amb les llars d’infants. Hi havia aportacions
de l’Estat espanyol i quan aquest decideix no retornar el que paguem amb impostos, el que ens
pertoca, el que està grinyolant és el nostre sistema. En aquest sentit el govern de la Generalitat
pateix, pateixen els governs de les administracions locals i, el més important, la societat i els
usuaris.
Amb relació a les escoles de música, conservatoris i arts plàstiques la voluntat és seguir
mantenint les aportacions. Dependrà dels pressupostos. Diu que no pot donar dades concretes
perquè el pressupost no està ni en tràmit parlamentari. Tant de bo que puguem dir que sí que
s’aportarà finançament, que ningú ens ofega i que tenim més aire per poder progressar com a
país.
En quant a la jornada compactada, que també era una de les qüestions plantejades, dels 19
centres públics de secundària (15 instituts i 4 seccions) només van demanar la jornada
compactada 6 instituts i 1 secció. En total 7 dels 19 centres. Està funcionant amb normalitat.
Representa un 36,8 % de l’oferta pública de secundària d’Osona. La voluntat del Departament
expressada a través de la roda de premsa de la consellera és que els centres que ho sol·licitin
tinguin una autorització anual perquè els fem un seguiment de l’evolució des del punt de vista
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organitzatiu, pedagògic i de resultats acadèmics. És aviat per dir si millora o empitjora els
resultats acadèmics dels nois i noies. Només tenim referència d’una avaluació. Malgrat això,
algunes institucions del país, el mes de juliol i d’octubre, ens deien que la compactada reduiria
el rendiment acadèmic quan encara no havia començat a caminar aquest model organitzatiu.
Amb un any serà molt difícil poder determinar si el model millora el rendiment. Creuen que el
pot millorar i que el millorarà i per això la consellera ha dit que els centres autoritzats, si
reuneixen els criteris pels quals es va aprovar l’autorització, aquesta es renovarà
automàticament perquè en 2 anys sí que pots analitzar si aporta eficàcia i eficiència al sistema
educatiu. Això no treu que deixem incorporar més instituts i seccions a la jornada pel proper
curs. S’obrirà un mateix procediment; es farà més d’hora, abans del maig-juny. Els criteris
seran similars: el compromís de les famílies amb la jornada compactada, l’acord del Consell
Escolar i el projecte organitzatiu i pedagògic de la jornada compactada. El que sí que hem
detectat en la primera avaluació és que en la compactació de la part curricular en la franja de
matí hi ha una millora de la predisposició i de l’aprenentatge dels nois i noies. S’han tret les
puntes crítiques que mostraven que a la tarda hi havia un cert cansament. Al passar-ho tot al
matí es veu una millora en aquest aspecte. Això no obstant, és aviat per dir-ho. Hi ha una bona
acceptació per part de les famílies. Un 30 % dels centres que fan la compactada al país tenen
ben organitzades totes les actuacions complementàries al currículum. És un model que està en
creixement i que pot donar molt bons resultats. Però sempre dependrà de la comunitat
educativa, del centre i de les persones que hi hagi a dins.
Pel que fa als aspectes de transport i menjador s’han produït canvis. Hi ha hagut un pacte entre
el Departament i els consells comarcals en els pagaments. Hi havia uns endarreriments d’uns 5
mesos en el pagament. El pacte va ser de pagaments mensuals. S’està intentant resoldre
aquesta demora però vol deixar clar que no és així per voluntat del govern de la Generalitat. Ve
produïda per la pròpia capacitat de la tresoreria de la Generalitat. Pel que fa a Osona, les
dades que tenim és que s’estan transportant uns 1400 alumnes obligatoris, 722 no obligatoris,
1037 d’ajuts de menjador obligatoris i 2124 no obligatoris. Són dades del curs vigent, 2012-13.
Pel que fa a llars d’infants tenim 3416 places disponibles de llars infants públiques de titularitat
municipal. En el darrer curs se’n van ocupar 1895. Això representa un 55,4 % del total
disponible a la comarca. No vol dir res amb això, però sí que es pot concloure que hi ha moltes
més places de les que es necessiten. Entre tots plegats s’haurà de mirar de donar el millor ús
públic que puguem en aquest tipus d’infraestructures que quan es creen estan dissenyades per
a una etapa educativa de 0 a 3 anys.
Jordi Serra diu que s’obre el torn de paraules.
Jordi Roig agraeix la paciència en escoltar-lo.
Jordi Serra dóna la paraula a l’alcalde de Folgueroles, Carles Baronet.
Carles Baronet li agraeix la intervenció. Que ha parlat amb ell per telèfon en diverses ocasions,
amb la consellera, amb la cap de gabinet i amb tot l’organigrama del Departament. Diu que en
la seva exposició ha aportat una sèrie de dades que ell ha extrapolat al municipi de
Folgueroles. Diu que és dels convençuts que tota la culpa és de Madrid i fins i tot a dia d’avui
del Reial Madrid. Però sí que li voldria dir que a Folgueroles, que són 2200 habitants, és a dir
un 1,7 % dels habitants de la comarca, tenen 100 places de llar d’infants. Un 4 %. Per ells, no
rebre els diners de llars d’infants durant 2 anys és un drama. Però no saber durant 2 anys
quants diners de subvenció directa tindran no és un drama, és l’apocalipsi. Aleshores li sembla
molt bé que digui que flexibilitzaran el Decret. Demana que ho facin. Que és això que els fa
anar malament, la seva estandardització, l’excessiva rigorositat, les ràtios. Particularment
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prefereix que el dia 2 de gener de 2014 surti la consellera a fer una roda de premsa on digui
que el país està molt fotut i que es donen zero euros per a llars d’infants. Però que es doni la
racionalitat de flexibilitzar els criteris. Diu que els ajuntaments ens en sortirem. El que no podem
fer és treballar “a toro pasado” com diuen a Madrid i que quan s’està acabant l’exercici,
aleshores dir si rebrem o no els diners, si ens confirmaran o no els diners, perquè llavors passa
que hi ha unes lleis estatals del senyor Montoro que ens compliquen la vida i nosaltres portem
molts anys batallant per tenir superàvit, per tenir l’ajuntament endreçat pressupostàriament. El
que no voldríem és que per confiar en la bona fe del nostre govern ens trobem que vingui el
senyor Montoro i ens intervingui.
El segon tema que li preocupa, del qual no se n’ha parlat i és el més important de tots:
l’avantprojecte de reforma de la Llei de règim local. Els ajuntaments d’Osona estem suportant
tot el sosteniment dels edificis dels centres educatius dels municipis. Nosaltres, a Folgueroles,
amb 1,9 milions de pressupost, estem destinant 190.000 euros a mantenir l’escola pública del
municipi. Sense comptar el que es destina a la llar d’infants. Tot plegat, amb números rodons,
280.000 euros entre els dos centres. La transitòria de l’avantprojecte diu que durant 5 anys
s’haurà de veure si la competència directa l’assumeix la Generalitat. Tal com està el pati no
creu que la Generalitat pugui assumir 280.000 euros pel municipi en el futur. És absolutament
impossible. És dinamita pels governs locals i per la ciutadania. Demana al govern que tingui
coratge i lluiti perquè això no tiri endavant. No creu a la vicepresidenta quan diu que la Llei de
règim local catalana passarà per damunt de l’espanyola. Tenim massa experiències de lleis
catalanes que les porten al Constitucional i se les passen pel forro.
El tercer punt que vol comentar és que, de la mateixa manera que la culpa la té Madrid amb les
llars d’infants, en el tema del SES Calldetenes la culpa la té la Generalitat. Els dos governs
tripartits i els dos governs de CiU. Els municipis de Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta,
reconegut per l’exconseller Maragall fa 2 anys en un dinar privat, són els dos municipis amb les
ràtios més altes de naixement de Catalunya. Som 5500 habitants entre Calldetenes, Sant Julià
de Vilatorta i Folgueroles. I tenim 1600 alumnes entre llars d’infants i escoles públiques.
Aquesta ràtio és brutal i no la tenen ni a Tailàndia ni a Bangkok. Per tant, si en 8 anys no s’ha
pogut consolidar un SES no és culpa de l’anterior alcalde de Calldetenes, que rep totes les
bufetades darrerament, sinó que és culpa de la Generalitat. Sí que demano en nom de tots els
municipis una solució definitiva. Estem parlant d’1 milió d’euros. Simplement això.
Jordi Serra dóna la paraula a l’alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega.
Jordi Fàbrega vol comentar que no acaba d’entendre com ha funcionat el tema de les llars
d’infants a Catalunya. Diu que és veritat el que deia l’alcalde de Folgueroles. Els ajuntaments
s’han trobat que, passat el temps, quan ja s’havia acabat el curs escolar, encara no se sabia
l’ajut que es rebria de la Generalitat. Imaginin que s’hagués de fer qualsevol servei públic sense
quins recursos econòmics es tindran per garantir-lo. Això és el que ha passat amb les llars
d’infants. L’experiència ha estat nefasta en els darrers dos anys. Partim d’una realitat que és el
curs 2010-2011 on ja es van reduir els 1.800 euros per plaça ocupada. El 2011-2012 passa a
ser de 1.300 i el 2012-13 es baixa a 875. Per tant, en dos cursos hem passat de 1.800 a 875.
El primer que hem de recordar és si veurem l’etapa educativa dels 0-3. Un país que aposta per
aquesta etapa educativa s’esmerça a fer els esforços econòmics que calgui com un element
més de qualsevol etapa educativa que cal garantir a qualsevol persona que visqui en el nostre
país. Per tant, el primer que hem de fer és si ens creiem l’etapa educativa dels 0 a 3. Si no ens
ho creiem hem de replantejar-ho. Si ens ho creiem apostem-hi. I ho dic en positiu, sense ànim
de crítica.
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En segon lloc diu que malgrat crear 62000 places realment ocupades són 52000. Fa una
proposta. Segurament si féssim un esglaonat en funció de la renda de cada ciutadà a la hora
de portar el seu fill a la llar d’infants de 0 a 3 anys, no és el mateix aquell qui té una renda molt
alta i té necessitat de portar el seu fill a la llar d’infants com aquella persona que
malauradament està a l’atur. Per tant, imaginem-nos aquella quantitat de pares i mares que
volen portar els seus fills a llar d’infants però que econòmicament no poden portar-los-hi. Per
tant, segurament uns dels elements pels quals ha baixat el nombre d’alumnes a les llars
d’infants és pel fet que molts pares i mares estan a l’atur. I si estan a l’atur, una de els coses
que has de fer per retallar les despeses familiars és, segurament, treure el fill de la llar d’infants.
I tercer element, una part de la població, pel fet que s’ha de pagar la llar d’infants, no porten els
seus fills quan neixen a les llars d’infants. Per tant, si fem un plantejament diferent segurament
tindríem les llars d’infants amb molts més alumnes. I li vol dir una cosa. Segurament s’equivoca
perquè el director té molta més informació, però l’estalvi que suposa pel país passar dels 1.800
als 875 representa uns 50 milions euros. Planteja una qüestió: les escoles privades, no les
concertades, ens suposen uns 23 milions d’euros de recursos públics. Suposa que en un
context de crisi com l’actual amb menys ingressos, amb una situació d’espoli fiscal, el govern
ha de prioritzar les seves polítiques públiques. Li sorprèn que per un cantó donem la
importància a l’etapa dels 0-3 i l’estalvi són 50 milions d’euros, perquè hem de donar 23 milions
a escoles privades ? I també es pregunta: el nivell de rebaixa respecte a les llars d’infants
públiques, de 1800 a 875, és la mateixa proporció s’ha fet a les escoles privades ? Seria lògic
que prioritzem primer les públiques en mans dels ajuntaments.
Jordi Serra dóna la paraula a l’alcalde de Seva, Èric Vila.
Èric Vila diu que en primer lloc vol fer una reflexió pedagògica. I és si des del Departament
s’havien proposat pensar en els institut escola, ja que el director ha comentat que en el futur es
necessitarà més infraestructures per a secundària, si aquests alumnes poden continuar fent el
primer cicle de l’ESO en les escoles públiques dels municipis on resideixen. A nivell de famílies
està convençut que tindrien un gran suport. Potser seria una manera de no ampliar els instituts.
En segon lloc demana si el Departament s’ha plantejat fer la jornada compactada amb alumnes
de primària, que són més petits i el nivell de cansament és més gran i estan fent classes a les
tardes.
Per últim vol donar suport a l’alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega, perquè coincideix
amb ell que l’educació dels 0 als 3 anys és l’etapa educativa més important i se l’està deixant
abandonada i vol fer el prec que és a la que se li ha donar més suport de totes i més recursos
que a d’altres.
El president, Jordi Serra, demana si hi ha alguna altra intervenció.
Jordi Roig agraeix totes les intervencions enriquidores i que serveixen per compartir el moment
que estem vivint. Amb relació a la intervenció de l’alcalde de Folgueroles respon que és cert el
que ha comentat. Que el Departament hi està treballant. Que el que diu el govern és que el
model educatiu que hem construït des del curs 1997-98, que és quan es van començar a crear
places de llars d’infants al país fins ara, l’hem construït plegats. I un agraïment que s’ha fet més
d’un cop i la consellera i el president ho han fet és que aquesta construcció del model s’ha fet
gràcies a la coresponsabilitat i participació de l’Administració local. S’ha fet plegats. I vagi el
reconeixement i l’aposta feta des del món local. I que és una aposta encertada. I per això la
LEC ho recull i la considera una etapa educativa i social, tot i no ser obligatòria. I això no es vol
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canviar perquè es considera que és bo. Sí que s’està estudiant i s’ha de fer és la flexibilització
del Decret. I això s’està fent en el marc de la Comissió mixta. Però mentre no arribem a això,
des de la Direcció general s’assessora, s’acompanya i es donen estratègies per fer més
sostenibles econòmicament les llars d’infants municipals. De poder estirar el màxim possible,
sense canviar el Decret, en l’organització dels grups. Si la Generalitat ha baixat l’aportació ho
ha fet perquè no ha tingut capacitat econòmica. Això respon al que es demanava amb relació a
la tardança en les respostes. I això ha estat així perquè es viuen moments molt difícils a causa
de l’endarreriment de les transferències i de no disposar de pressupostos. Però sí que s’han
anat tenint indicacions a través de les entitats municipalistes de quina era la situació. S’han
hagut de buscar fórmules. També s’ha de dir que al país hi ha de tot. El mapa de llar d’infants
derivat de la Llei 5/2004 va proposar que potser nosaltres pensem que la subvenció a la plaça
de llar d’infants hagi d’estar subjecte a renda i a densitat de població. El govern hi està
disposat. Però va haver-hi un rebuig des del món municipal perquè els representants van
continuar demanant la subvenció lineal. Però nosaltres sabem que les escoles i llars d’infants
situades en un entorn rural han de tenir un tractament diferenciat. Com l’ha de tenir el que té
més renda o el que en té menys. Es recull tot el que s’ha dit en les diferents aportacions i en la
mesura en què es pugui s’intentarà dir al més aviat possible quins seran els recursos
disponibles per al manteniment de les llars d’infants. Que es faci ús del servei per fer-lo
sostenible. Que s’ha analitzat el cost de la llar d’infants en funció de les dimensions del
municipi. Recull també el tema de Calldetenes.
En resposta a l’alcalde de Seva, diu que la LEC crea els institut escola però no els
desenvolupa. Avui en dia n’hi ha 18. Que abans d’avançar amb els Institut Escola es vol tenir
clar el model organitzatiu i si aquest model millora pedagògicament els resultats acadèmics.
L’objectiu ha de ser aquest, reduir el fracàs escolar i apropar-nos a l’objectiu 2020 de la UE, és
a dir reduir la meitat el fracàs en vuit anys. No està resolt com s’ha d’organitzar el model, ni les
qüestions patrimonials (propietat municipi/propietat Generalitat de la part d’institut). El que més
preocupa és si el model millora els resultats des del punt de vista pedagògic. Això s’està
analitzant en l’àmbit acadèmic universitari i a través de diferents experts.
Jordi Serra, agraeix la disponibilitat del director general i del director dels ST. Que el tema
preocupa molt i a vegades els ajuntaments se senten una mica sols. Que es prengui el
compromís de tenir sempre les portes obertes a disposició dels ajuntaments perquè estem
compartint unes problemàtiques en moments complicats. I que segur que es farà.
Jordi Roig, torna a agrair la invitació i ofereix tota la disponibilitat del Departament, que no
deixaran sols els ajuntaments tot i tornar a insistir en el fet que són moments complicats.
Demana que intervingui el director dels ST, Josep Ramírez.
Josep Ramírez ofereix les portes obertes i la proximitat dels ST. No tant per abordar qüestions
relacionades amb els recursos com sí amb la programació de places escolars, variabilitat i
peculiaritat dels municipis. Per tant, seran molt propers a les inquietuds del territori i a compartir
dificultats.
Jordi Serra dóna pas al proper punt de l’ordre del dia.

3. INFORMACIÓ RESPECTE DELS PERMISOS D’INVESTIGACIÓ D’HIDROCARBURS QUE
AFECTEN LA COMARCA D'OSONA
A les 20 hores i 20 minuts abandona la sessió Miquel Arisa, alcalde de Centelles.

Edifici El Sucre
Carrer de l’Hist. Ramon d'Abadal i de Vinyals
núm. 5, 3a. planta. 08500 Vic
Tel. 93 883 22 12. Fax 93 889 56 32

Jordi Serra recorda que en la darrera sessió del Consell en la qual havia intervingut la
vicepresidenta del govern no havia sortit el tema de la fractura hidràulica, fracking. Molts
alcaldes es van posar en contacte amb el Consell Comarcal per tal que es fes alguna cosa. La
intenció era començar a abordar aquesta tema amb la presentació des del Consell Comarcal
de quines són les gestions que s’han fet i quina informació tenim fins ara.
Manel Romans, vicepresident primer del Consell, diu que tots els que estan presents aquí ja
saben què és el tema del fracking, que està d’actualitat. Explica que el fracking és un sistema
que es fa servir per extreure hidrocarburs, ja siguin gasosos o líquids, que treu les bombolles
que estan en les esquerdes a una profunditat molt elevada. Això es fa fent un forat vertical que
pot arribar fins als 5000 metres. Quan s’està en una profunditat entre 2 i 5000 metres es fan
unes perforacions horitzontals per tal de poder treure tots aquests gasos que hi ha a la pissarra
injectant aigua a molta alta pressió barrejada amb alguns additius per tal de mantenir les
esquerdes obertes. Això fa que s’alliberi tot l’hidrocarbur en el subsòl, pugi cap a dalt i es pugui
aprofitar. Normalment, el que es fa servir és sorra i aigua a molt alta pressió, barrejat amb
additius que no se sap ben bé què són. Cada empresa té els seus. L’origen és incert. N’hem
conegut l’origen d’alguns que no són precisament bons per al medi. Però, de moment, no se
sap ben bé quins són. Els pous tenen una vida curta, entre 4 i 7 anys. S’han d’anar fent
diferents pous nous en les zones on hi hagi hidrocarburs. Aquesta tècnica s’utilitza
habitualment als EUA. En els darrers anys se n’han fet unes 14000 perforacions. És una
tècnica relativament nova, fa uns 30 anys que es fa servir i permet aprofitar els pous
convencionals entre un 40 i un 50 % els hidrocarburs que hi ha i l’eficiència d’extracció arriba
fins el 80 o el 90 %.
Mostra unes fotos. Diu que el Consell Comarcal hi està totalment en contra, per motius
diferents. Diu que en altres llocs pot ser possible, però des del primer moment en què es va
saber el Consell s’ha posicionat en contra i va fer les al·legacions oportunes.
Continua l’explicació del procés ajudant-se de les fotos i gràfics que mostra.
Diu que les primeres notícies van arribar al Consell Comarcal a mitjans de novembre. Que hi
havia dos projectes pels quals s’havia demanat permís: el Darwin i el Leonardo. Concretament
el Leonardo afectava 34 municipis d’Osona. A continuació es van posar en contacte amb la
Direcció General de Mines per tal de saber de què es tractava. Els van dir que hi havia la
possibilitat de fer al·legacions. Des del Consell es va fer una al·legació, van comunicar aquesta
gestió a tots els ajuntaments afectats i van dir-los que també tenien la possibilitat de fer-ne. Val
a dir que les al·legacions que es podien fer al projecte presentat en aquell moment era per dir si
hi havia alguna altra empresa que s’hi volgués presentar.
Posteriorment a aquestes al·legacions ens assabentem que hi ha un altre projecte, el Ripoll,
que estava més avançat. Concretament el permís d’investigació era del 2 de setembre de 2011
i es va aprovar l’acord per part del Govern de la Generalitat el 2 d’octubre del 2012. Val a dir
que no hi havia coneixement d’aquest projecte i no hi hagut cap al·legació. Per tant, aquest
projecte va tirar endavant. La Direcció General de Mines va explicar-nos de què es tractava.
Paral·lelament, el Consell es va voler assessorar a través d’una empresa especialitzada de
perforacions de pous d’aigua. El representant de l’empresa sí que coneixia aquest procediment
de perforació en experiències a l’Aràbia Saudí. Va dir-nos que era un sistema relativament
segur, que els primers que no volien que s’afectés el medi era la pròpia empresa perquè això
els suposava problemes a ells, però també ens va fer avinent que el risc zero no existeix.

Edifici El Sucre
Carrer de l’Hist. Ramon d'Abadal i de Vinyals
núm. 5, 3a. planta. 08500 Vic
Tel. 93 883 22 12. Fax 93 889 56 32

Després de parlar amb l’empresa, el 31 de gener de 2013, es va anar a veure el nou director
general de Mines, Pere Palacín, pel neguit que hi havia a la comarca amb aquest tema i amb el
projecte Ripoll, que és el que estava més avançat. Va dir que no es podien començar les
prospeccions fins que no hi hagués el permís dels propietaris del terreny i dels municipis. Que
si no hi havia el consentiment de les dues parts, en principi les investigacions no es podien fer.
També se li va demanar com estava el tema de l’altre projecte (Leonardo) en el qual sí s’havien
presentat al·legacions i que n’hi havia moltes, i va respondre que s’estaven resolent, però que
encara no s’havia obert el sobre que havia de determinar el mètode que es faria servir. Sí que
va dir que el projecte Ripoll no preveia que es pogués fer servir la tècnica del fracking. I això ho
va deixar molt clar. També va deixar clar que no eren possibles les informacions que han
aparegut amb relació a això. És possible que quan hagin passat els 3 o 4 anys que tenen de
permís per fer la prospecció, el dia que vulguin fer l’explotació, llavors sí que podrien demanar
utilitzar el sistema de la fractura. Això ja no dependrà de la Generalitat, sinó que el permís
vindrà donat per Madrid.
El subdirector general ens va confirmar que encara no hi havia el sobre del projecte Leonardo i
quan sàpiga alguna cosa ens ho dirà.
També es va demanar si seria possible fer una trobada amb els ajuntaments afectats pel
projecte Ripoll. La resposta va ser afirmativa i per això fa un prec als alcaldes dels municipis
afectats presents a la sessió que, si ho veuen bé, des del Consell es concertaria una visita amb
el director general de Mines per tal de saber de primera mà tot el que és això i que es puguin
traslladar directament tot els comentaris. El compromís del Consell és defensar els interessos
de la comarca i així es farà. I s’està a la disposició dels ajuntaments afectats.
Jordi Serra dóna la paraula a l’alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega.
Jordi Fàbrega diu que està bé poder parlar d’aquest tema en un Consell d’Alcaldes sobre
l’afectació a la comarca i per extensió a la resta del territori. Diu que el projecte Ripoll, que és el
que està més avançat, que allò que passa a Vallfogona i Ridaura afecta Osona. I allò que
afecta Osona afecta altres comarques. I així successivament. Vol destacar la feina feta pel
Grup de defensa del Ter (GDT) com per la Plataforma contra el fracking perquè moltes
persones desconeixien l’existència del fracking i del perill que representa. No teníem informació
quan érem territoris clarament afectats i això és el més greu. Aquí avui parla en nom dels altres
alcaldes d’ERC perquè s’ha fet una trobada prèvia al Consell d’Alcaldes. Que aquí el més
important no és qui lideri la lluita contra el fracking, sinó el consens social, polític i institucional
del conjunt d’ajuntaments i del Consell Comarcal d’Osona, de partits polítics i d’agents socials
de la comarca en contra. Demana que el Consell d’Alcaldes es posicioni en contra d’una
agressió al medi com aquesta. Una agressió que és molt important i alguns hem plantejat a la
Plataforma i al GDT que vinguessin a explicar als diferents ajuntaments, que fessin xerrades
per fer pedagogia, per informar de què suposa. Diu que hi ha una cosa molt important: El 23 de
març s’ha convocat a tots els alcaldes de les diferents comarques afectades a Orís per signar
una declaració que digui que no s’acceptarà aquesta imposició per vàries raons. Però més
enllà que puguin venir tècnics a dir que no passarà res, hi ha resolucions de la Comissió
Europea que diu aquest sistema és agressiu i que pot afectar no només el medi sinó la salut de
les persones. Que la mateixa UE no aconsella utilitzar aquest sistema de fragmentació del
subsòl per extreure hidrocarburs. Diu que hi ha estats que han fet moratòries i per això s’ha
traslladat a la Generalitat que mentre que la Comissió d’experts treballa per investigar
l’afectació es paralitzin les concessions d’investigació en el territori i això s’hauria de reclamar
de forma urgent. I, finalment, més enllà de les conseqüències directes sobre el medi i sobre les
persones, el més greu és el desconeixement del territori de l’existència del fracking. Molts de
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nosaltres ens hem assabentat d’això perquè algú de la societat civil ho ha comentat o perquè el
Consell Comarcal ho ha sabut pocs dies abans de poder presentar al·legacions sobre el Darwin
i el Leonardo, i molts ajuntaments no en teníem ni idea. A hores d’ara, sobretot en relació al
projecte Ripoll, ningú de l’Estat espanyol i de la Generalitat ha enviat cap document informatiu.
Aquest és l’element més greu de tot plegat. Lamenta que s’han posat a la nostra disposició
quan els ajuntaments i el Consell Comarcal han anat a empipar. En resum, demana que tothom
vagi a Orís i que el Consell d’Alcaldes mostri el seu rebuig.
Manel Romans respon a l’alcalde de Sant Pere de Torelló que l’empresa que va assessorar el
Consell va dir que era un mètode bastant segur i que l’empresa era la primera interessada que
així fos, però que el risc zero no existia. Des del Consell també han parlat amb la Plataforma
antifracking i els van explicar tot el que sabien i les accions que volien emprendre.
Jordi Fàbrega diu que el que està manifestant el director general de Teredo Oils, l’empresa que
vol fer això, és absolutament contradictori amb el que s’està dient des del Govern de la
Generalitat. Que és veritat que des de la Direcció General de Mines s’està dient que només es
dóna autorització per a la investigació, que els ajuntaments tenen molt a dir-hi, que s’hi poden
oposar (llicències urbanístiques, pla director, etc.), però repeteix que les declaracions del
director de Teredo Oils sorprenen quan diu que té l’autorització i que només depèn de Madrid
perquè es demana com a obra d’interès general i, per tant, passarà per sobre del món
municipal i de l’administració autonòmica. Amb això vol dir que hi ha incertesa en les
declaracions públiques i que, en tot cas, a dia d’avui no tenim cap document concloent sobre la
taula. Per tant, reclama aquest document per saber on estem en aquests moments.
Jordi Serra diu que la resolució que es demana és el document que ha fet arribar la Plataforma
i que emplaça a signar la Declaració d’Orís del dia 23 de març. Que no se n’ha preparat cap
d’específica i que es creu que amb aquest ja n’hi ha suficient. Que si sembla bé ens podem
adherir a aquest document i emplaçar-nos a anar a Orís.
D’acord.

4. INFORMACIÓ SOBRE
D’ENVELLIMENT ACTIU

LA

POSADA

EN

FUNCIONAMENT

DE

LA

XARXA

Jordi Serra informa des del Consell Comarcal sobre la Xarxa d’Envelliment Actiu. L’atenció de
gent gran en centres diürns per decrets de la Generalitat, la cartera de serveis només parla de
centres de dia. Aquests centres demanen unes ràtios de professionals i de serveis molt amplis.
En aquesta comarca es va implantar com a programa pilot, entre d’altres, els serveis
anomenats SAIAR (Servei d'atenció integral a la gent gran en l'àmbit rural), que són una
adaptació dels centres de dia en l’àmbit rural. A la comarca n’hi ha 5 en funcionament en
conveni amb la Generalitat. Però això no ha anat a més. Hi havia la demanda de diversos
ajuntaments de continuar desenvolupant serveis de centre d’atenció diürna i en canvi no hi
havia resposta de quina és la cartera de serveis en aquest àmbit. 5 ajuntaments es van adreçar
al Consell per avançar en aquest àmbit i es va dissenyar un centre encara amb unes ràtios,
amb uns estàndards d’atenció inferiors als SAIAR, que es poden anomenar Xarxes
d’Envelliment Actiu, que seria un pas intermedi entre els casals d’avis i els centres de dia i els
SAIAR i anar a buscar el mínim cost possible per intentar fer veure a la Generalitat que faci una
aportació per tirar endavant aquests serveis. En aquest moment, de forma pilot, aquest servei
està funcionant en 4 municipis de la comarca, que properament seran 5. Ens veiem en
l’obligació d’oferir aquest servei a tots els ajuntaments, però entenem que està en una fase molt
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embrionària, l’hem d’incorporar a la cartera de Serveis socials del Consell Comarcal i fer tots
els tràmits perquè la Generalitat l’accepti a la seva xarxa de serveis. En aquest moment la
Generalitat ho veu amb molt bons ulls, però no han garantit la incorporació a la seva cartera de
serveis. Per això aquests cinc centres estaran finançats íntegrament pels ajuntaments i els
usuaris que hi assisteixen. El Consell farà la coordinació i la contractació conjunta del projecte i
insistirà perquè la Generalitat s’hi incorpori. Tot i la provisionalitat i tot i que està en fase
experimental, si qualsevol ajuntament hi vol participar, aquí hi som. El que hem d’aconseguir és
no anar en detriment de cap altre servei que està funcionant i està funcionant molt bé, però
també la creació d’aquest nou servei amb uns costos més reduïts, però que poden donar servei
ajustat a les característiques dels nostres municipis.
Joan Carles Rodríguez, alcalde de Sant Julià de Vilatorta, intervé per dir que presentar aquest
servei en el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses és una satisfacció pels municipis que en disposen
i vol fer molt èmfasi que es tracta d’un projecte que permet als ajuntaments que tenien un edifici
destinat a la promoció de l’autonomia de la gent gran posar-lo en funcionament. Que és un
guany important on tots han hagut d’adaptar-se a la realitat de tots plegats i tirar endavant
aquest projecte i això és molt beneficiós. Però recalca, sobretot, la necessitat d’ajuda per part
del Govern de la Generalitat i que es creu que és molt ajustada. Que és conscient que són
moments difícils, però que s’ha de poder trobar aquest mínim suport. Que la feina més gran ja
l’han feta els ajuntaments i felicita als ajuntaments dels municipis on hi ha el servei, al Consell i
als tècnics de Serveis socials.

5. INFORMACIÓ SOBRE LA COMPRA AGREGADA
TELECOMUNICACIONS PER PART DE LOCALRET

DELS

SERVEIS

DE

Carles Banús, com a conseller comarcal, explica que l’any 2010 es va iniciar el procediment de
compra agregada a través de Localret en 5 o 6 comarques de la Catalunya Central i la
coordinació dels diferents consells comarcals. És un procés de compra agregada de
telecomunicacions en serveis de telefonia fixa, mòbil i dades. Era per 2 anys. Es va adjudicar el
desembre de 2010 i el desembre de 2012 es va prorrogar per un any més. Aquí a la comarca
s’hi van adherir 20 ajuntaments i el Consell Comarcal. Més o menys la meitat dels municipis i
es van aconseguir uns descomptes bastant importants: El 80 % en telefonia mòbil i entre un 55
i un 60 % en telefonia fixa i dades. A finals d’aquest any s’acaba l’any de pròrroga i des de
Localret i Diputació de Barcelona es vol establir un procediment que englobi tots els municipis
de l’àrea d’influència de Barcelona. El proper divendres Localret ha convocat a tècnics, alcaldes
i secretaris per tal d’explicar aquesta situació. Diu que seria profitós que aquells ajuntaments
que en el seu moment, per qüestió de temps o que no ho van veure interessant, no van entrar
en la convocatòria anterior hi puguin ser i aconseguir els descomptes interessants que
s’ofereixen. Diu que es demanarà que s’adhereixin al conveni i a la reunió s’explicaran els
detalls més burocràtics.
Josep A. Grau, alcalde de Sant Martí de Centelles, diu que optimitzar recursos està molt bé.
Des de l’Ajuntament s’hi van adherir fa dos anys i no sap per quina raó, ja que els tècnics de
l’Ajuntament han treballat moltíssim utilitzant de pont el Consell Comarcal i també parlant amb
Localret, es va extraviar el seu conveni al cap d’un any. El van tornar a enviar i hi han estat
batallant, però no els han donat resposta. Van complir amb totes les premisses i a hores d’ara
esperen entre uns 7.000 o 9.000 euros. Però no els han bonificat cap euro. Demana al Consell
que es pugui trobar una solució al més adient possible per Sant Martí perquè el tema està
encallat.
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Carles Banús respon que els tècnics ja li havien comentat el cas particular de Sant Martí de
Centelles i desconeix perquè no s’ha pogut resoldre. En parlaran amb Localret el divendres per
tal de solucionar-ho.

6. INFORMACIÓ SOBRE ELS ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL 2014
Elisabet Ferreres, consellera comarcal de Cultura i alcaldessa de Montesquiu, ha lliurat un
dossier a l’entrada del Consell d’Alcaldes sobre la Comissió 2014.
Explica que es va fer una reunió al Consell amb els regidors i regidores de Cultura on es va
exposar el projecte. La Comissió es va crear a principis del 2012 amb la intenció de
commemorar els fets de 1714 l’any 2014, tot i que també es vol fer alguna cosa durant aquest
2013. Quan la Comissió es va crear tenia la intenció d’aglutinar els diferents ajuntaments,
entitats, associacions i així ha estat. La Comissió vol coordinar les diferents propostes que
sorgeixin per elaborar un programa comú. Durant l’any 2012 s’han constituït dos grups de
treball: temes històrics i temes d’activitats. El primer grup de treball ha presentat quatre tasques
importants:





Centre d’interpretació de Sant Sebastià
Centre d’informació d’Osona
La ruta 1714 pam a pam
Conferències cientificohistòriques

Pel que fa al Centre d’interpretació, la idea és que es donin a conèixer diferents espais dins de
l’ermita, conèixer els esdeveniments del Pacte dels vigatans i donar informació genèrica sobre
la Guerra de Successió. En segon lloc s’habilitaria un espai on es podria informar de l’oferta
cultural i turística de les diferents activitats permanents i temporals que es fessin en els
municipis que hi estiguin interessats. El projecte de la ruta seria fer cinc rutes d’àmbit comarcal
que es podrien fer a peu, amb BTT o amb vehicles motoritzats. I, finalment, les conferències.
El segon grup de treball està preparant diversos actes per al 2013 i 2014. Una primera proposta
inicial és que cada dia 11 de cada mes es fessin diferents activitats. Però depèn una mica de
les ganes que es tingui d’involucrar-se en aquest projecte.
Des del Consell Comarcal es considera que és un bon projecte per molts motius. La Generalitat
ha creat una Comissió d’àmbit nacional i la Comissió comarcal seria territorial i penjaria d’ella.
S’ha parlat amb el senyor Alcoberro del Museu d’Història Nacional que pretén incloure el
projecte de Sant Sebastià dins de la xarxa del Museu. Hi ha el compromís des de Generalitat
per portar el projecte endavant. La Comissió nacional, que depèn directament de Presidència,
ha mantingut contactes amb el Museu i la voluntat política hi és. El cost total del projecte és de
550.000 euros. Segons els municipis interessats i les dotacions pressupostàries respectives els
projectes tindran unes o altres característiques.

7. INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE LEADER
Albert Puigverd, del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, diu que la seva intervenció anirà
destinada a fer balanç. Agraeix la possibilitat d’explicar detalls dels quatre anys de vida del
projecte Leader.
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Exposa que la comarca està repartida en tres grups d’acció local, entitats sense ànim de lucre
creades per aplicar i gestionar la metodologia del Leader. A Catalunya hi ha tretze grups
d’acció i a Osona la part del Collsacabra i el Cabrerès va amb la Garrotxa i Alt Empordà. La
part del Ges, el Bisaura i el Ripollès amb Ges Bisaura i la part del Lluçanès i zona occidental
amb l’Associació de desenvolupament rural de la Catalunya Central. Vint-i-sis municipis de la
comarca van entrar en la periodificació del període 2007-2013, que va acabar essent 209-2015.
L’objecte del projecte és contribuir a la millora de la qualitat de vida a les zones rurals i
fomentar la diversificació econòmica. Funcionen per convocatòries anuals i en porten tres de
tancades. A cada convocatòria el Departament d’Agricultura especifica quina dotació hi ha per
a cada territori: el 2009 era menor i una mica més el 2010, al voltant del milió d’euros; el 2011
es manté la dotació i el 2012 hi ha una petita retallada per als territoris. En el cas de Ges
Bisaura hi havia inicialment 1.176.000 euros i s’ha acabat la convocatòria vigent amb 924.000
euros.
Sobre exercicis tancats, a la zona del Cabrerès se n’han beneficiat cinc empreses: una
agroalimentària, una microempresa i tres turístiques). A la del Ges Bisaura: quatre productors
agroalimentaris, dues microempreses, set de turístiques i una de pública, la del Centre de
Formació Forestal de Montesquiu. A la part de Lluçanès onze empreses: una agroalimentària,
cinc microempreses i cinc de turístiques.
Una trentena d’empreses se n’han beneficiat i es pot arribar a finançar fins a un 40 % d’una
inversió que pugui fer una empresa de nova creació o que vulgui millorar les seves
instal·lacions. En xifres suposa que sobre una inversió aprovada de 4.900.000 euros hi ha
hagut una subvenció de 1.632.000 euros dels Fons Leader, que venien fins l’any passat un 70
% d’aportació del DARP i un 30 % de Fons LEADER. A partir d’aquest any és un 50 i 50.
Per a la convocatòria vigent, que es va tancar el 20 de febrer, hi ha tres propostes d’empreses
en concurrència competitiva fins a esgotar la dotació. A la zona del Ges Bisaura hi ha hagut
poca concurrència, només una; al Lluçanès i zona occidental, nou empreses i es farà un procés
de selecció (baremació, etc.). Esperem que a finals d’any aquestes empreses tinguin la
resolució i puguin executar la seva inversió abans del juny del 2014.
Explica que hi ha tres mesures per privats i una per a públics. Es finança bàsicament empresa
agroalimentària, microempreses i empreses turístiques.
Els requisits per beneficiar-se’n és que hi hagi una inversió mínima de 12.000 euros. Els
percentatges d’ajut per a empresa privada és d’un 40 % de la inversió total a fons perdut. Per a
la línia pública és fins a un 80 % amb un topall de 250.000 euros de subvenció. Es pot
compaginar amb altres ajuts d’altres administracions fins a un 40 % del total de la inversió. I per
a la mesura de patrimoni rural, la pública fins a un 100 %.
Hi ha vàries limitacions. L’aspecte més positiu des de fa dos anys és que aquelles empreses
que ara vulguin fer la inversió en període de convocatòria tancada ho comuniquen o els hi fan
una acta d’inici previ i llavors concursen quan hi hagi la convocatòria oberta.
Hi ha pendent una convocatòria per aquest 2013 que ha de sortir abans del novembre o
desembre d’aquest any. Per tant, totes les empreses que tinguin interès de fer inversió es
poden dirigir al grup d’acció local que els correspongui per tal de dir-los si el que plantegen és
finançable per aquests fons.
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A cada territori, de les millors propostes que es facin d’inversió, els grups d’acció local poden
acompanyar per tal de millorar la seva inversió amb relació a un codi de gestió sostenible.
Aquestes empreses es plantegen uns objectius més enllà de la inversió que s’havien proposat
inicialment. Si al final d’any, quan es va a certificar l’obra, s’han acomplert els objectius tenen
un 5 % més de finançament. El termini són cinquanta dies un cop s’ha obert la convocatòria i
sis mesos per a la resolució un cop han presentat la proposta. I l’execució és fins a un màxim
de dotze mesos amb una petita pròrroga si es requereix. Fins a data d’avui totes les empreses
han cobrat la subvenció.
Fa èmfasi que a la comarca d’Osona no hi ha gaire tradició amb el projecte Leader i demana
que els municipis el difonguin entre persones emprenedores i noves empreses.
Ramon Casals, alcalde de Perafita, abandona la sessió a les 21 hores i 10 minuts.

8. INFORME PREVI
ELECTRÒNICA

DE

L’ORDENANÇA

REGULADORA

DE

L’ADMINISTRACIÓ

El secretari llegeix la proposta d’acord.
Intervencions i debat
Carles Banús explica breument que la Llei 11/2007 estableix que cal garantir el dret dels
ciutadans d’accés per mitjans electrònics a l’Administració. El Consell ja fa temps que hi treballa
així com molts ajuntaments. L’ordenança que es presenta és el model de Localret i preveu
donar entitat jurídica als tràmits que es facin.
Pere Prat, alcalde de Manlleu, demana que s’enviï als ajuntaments una còpia del text per tal
que en tinguin coneixement i es pugui valorar què es fa.
Carles Banús diu que així es farà.
Jordi Serra diu que el pas previ per aprovar-la és emetre un informe favorable des del Consell
d’Alcaldes.
Acord
Fets i antecedents
La introducció de les eines TIC’s en l’organització administrativa ha portat aquests darrers anys
a posicionar a les administracions públiques –i especialment a les administracions locals com
administracions més properes a la ciutadania- en la direcció d’aprofundir en els principis que
l’ordenament jurídic administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació
administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest text, de
transparència i millor servei a la ciutadania.
Atès la necessitat de regular la utilització dels mitjans electrònics, en l’àmbit de l’administració
comarcal del Consell Comarcal d’Osona, per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels
principis de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i ciutadanes.
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Vist el text de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell Comarcal
d’Osona, que consta a l’expedient.
En aquest sentit, l’aprovació d’aquesta ordenança pretén garantir un ús efectiu de les eines
electròniques per a millorar la seva actuació administrativa i serveis que té encomanats, facilitar
les relacions amb la ciutadania, les empreses i d’altres administracions públiques i entitats i, en
definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures.
Vist l’informe de secretaria, que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
Sector 3.5.3. Impuls a l’administració electrònica, del Pla d’Actuació del Programa d’Actuació
Comarcal.
Article 2 del Reglament de funcionament del Consell d'Alcaldes.
Article 22 del Reglament orgànic comarcal.
Article 19 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Per unanimitat s'acorda:
1r.- Informar favorablement l’ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell
Comarcal d'Osona.
2n.- Elevar al Ple Comarcal aquest acord per a la seva aprovació definitiva.

9. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL CONSELL
D'ALCALDES
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Intervencions i debat
Montserrat Barniol, alcaldessa d’Alpens, diu que expressa personalment la seva satisfacció
perquè la proposta, finalment, arribi a votació. La voluntat és que sigui una invitació a què es
vagi molt més enllà de les accions que fan cada un dels presents en el dia a dia. Que des del
lloc que ocupen els alcaldes i alcaldesses es pugui integrar la part masculina i femenina que
tots porten a dins, aquesta part d’alcalde que han hagut de fer sortir les alcaldesses perquè
gairebé així la societat els hi ha fet sentir i que, en el cas dels alcaldes, es sentin una mica més
alcaldesses i que puguin gaudir amb el nom d’aquest Consell que ara es denominarà així.
Acord
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Fets i antecedents
Atesa la petició formulada per la senyora Montserrat Barniol i Carcasona, alcaldessa d’Alpens,
en la sessió del Consell d'Alcaldes celebrada el dia 23 de novembre de 2011, en el sentit que el
Consell d'Alcaldes passi a denominar-se Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la comarca
d'Osona.
Atès el compromís adquirit pel senyor Jordi Serra i Macià, president del Consell d'Alcaldes, en
la sessió del dia 6 de juny de 2012, de procedir al canvi de denominació.
Vist l’acord sobre l’ús no sexista de la llengua de data 7 d’octubre de 2010, adoptat pel grup de
treball format pels Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya, per la
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, per l’iInstitut Català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya, pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat
de Barcelona, pel Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona, pels
Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i pel Grup d’Estudi de Llengües
Amenaçades, reunits a petició d’aquest últim.
Vista la guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’administració de la Generalitat
de Catalunya, editat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, el juliol de 2011.
Fonaments de dret
Articles 12 i 19 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Per unanimitat s'acorda:
Únic.- Que a partir del dia d’avui el Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona, passi a
denominar-se, a tots els efectes, Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la comarca d'Osona.

10. PRECS I PREGUNTES
Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló, exposa la problemàtica d’alguns municipis amb
relació al transport públic. Concretament l’empresa Sagalés ha comunicat a alguns municipis
que la freqüència horària baixarà a la meitat. Per tant, en el cas de Sant Vicenç i Sant Pere de
Torelló, de setze freqüències es passarà a nou. En altres casos, la de Roda de Ter que baixa
de la Vall del Ges, Manlleu, canviarà de ruta. Diuen que són cada vegada més deficitàries ja
que cada vegada hi ha menys usuaris en el conjunt de la comarca. S’ha demanat una reunió a
la Direcció general de Transport –que regula les freqüències- i demanen que el Consell
d’Alcaldes ho tracti com un tema d’abast comarcal per la seva incidència en els propers anys.
El cas de comarques veïnes com el Bages, el Berguedà, la Selva i el Vallès tenen la tarifa
integrada que havia d’entrar en vigor a la nostra comarca el 2011. Diu que ningú es nega a
dialogar i si és possible, com en altres comarques, hi ha el transport públic pont que vol dir que
on hi ha menys usuaris es faci servir un sistema de vehicle petit, fins i tot es busquen fórmules
d’utilització de vehicles privats. Aprofita per parlar del transport públic ferroviari, que tothom sap
com està. La petició seria que el president del Consell Comarcal o el del Consell d’Alcaldes
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pugui anar a Direcció General de Transport i parlar del transport públic a la comarca i de
l’empresa Sagalés.
Per últim, fa una reflexió amb relació a la utilització d’aquest tipus de transport i de la incidència
que té en els usuaris més habituals (gent gran i immigració) l’augment del preu i la reducció de
freqüències així com el que representa per a la cohesió territorial dels petits municipis. Cal
analitzar si s’aposta per un transport públic amb una certa qualitat i dignitat i que se’n pugui
parlar.
Joan Roca explica breument el servei que s’ofereix des de Vic, Gurb i Calldetenes que fa cinc
anys es va iniciar per tal de poder-se acollir al sistema de tarifa integrada i la resposta va ser
estar fora. Això porta a què la situació sigui insostenible, uns costos que no es poden cobrir per
part dels ajuntaments. Fins i tot darrerament s’han reduït les freqüències. Diu que està d’acord
amb la proposta de l’alcalde de Sant Pere de Torelló d’anar a la Direcció General de Transports
a parlar d’aquesta qüestió. Diu que sí que és veritat que els costos són molt elevats i que si no
hi ha l’ajut de la Generalitat converteix en inviable qualsevol projecte. Constata, però, que hi ha
una davallada relacionada amb el moment actual.
Jordi Fàbrega diu que és obvi que cal un replantejament del model de societat pel que fa al
transport públic. Parla que quan el preu del gasoil arribi als 2 euros també ens haurem de
replantejar l’ús del vehicle privat. Però cal constatar la situació de greuge de la comarca en
relació amb d’altres. Si anem disminuint freqüències anirem perdent el que teníem guanyat. És
evident que és deficitari, però si anem per temes d’eficiència econòmica, tanquem-ho tot.

Finalment el president dóna les gràcies per l'assistència als presents i un cop tractats tots els
temes de l'ordre del dia aixeca la sessió.
El president,

El secretari,

