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

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

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

Consell General
2/2013
Extraordinari
16 de setembre de 2013
de les 20 hores i 17 minuts a les 20 hores i 37 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
Ferran Teixidó i Turner
Oriol Batlló i Farriol
Joan M. Claveria i Regales
Lluís Muntal i Vila
Sergi Vilamala i Bastarras
Elisabet Ferreres i Vergés
Lluís Alier i Serra
Ramon Casals i Costa
Lluís Vila i Vilalta
Emili Benito i Sayol
Albert Sadurní i Morral
Joan C. Rodríguez i Casadevall
Enric Riera i Santaeulària
Joan Senmartí i Escarrà
Anna Franquesa i Roca
Àngel Torres i Sancho
Èric Vila i de Mas
Eudald Parcerisas i Camprubí
Carles Banús Puigvila
Joan Riera i Comellas

Membres amb veu i sense vot
Manel Romans i Sànchez
També hi assisteixen,
per delegació dels respectius alcaldes:

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 del Brull
Alcalde de Collsuspina
Alcalde d’Espinelves
Alcalde de Malla
Alcalde de les Masies de Voltregà
Alcaldessa de Montesquiu
Alcalde de Muntanyola
Alcalde de Perafita
Alcalde de Prats de Lluçanès
Alcalde de Sant Bartomeu del Grau
Alcalde de Sant Boi de Lluçanès
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
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 Seva
Alcalde de Sora
Alcalde de Tavèrnoles
Alcalde de Vilanova de Sau

Vicepresident primer del CCO
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Miquel Garcés Nadeu
Josep M. Anglada Jordà
Anna Erra Solà
S’excusen d’assistir-hi
Miquel Arisa Coma
Carles Baronet i Aldabó
Pere Prat i Boix
Xavier Vilamala i Bastarras
Rosa Vestit i Villegas
Lluís Verdaguer i Vivet
Santi Vivet i Soler
Josep M. Vila d’Abadal i Serra

3r. tinent d’alcalde de Centelles
2n. tinent d’alcalde de Manlleu
1r. tinent d’alcalde de Vic

Alcalde de Centelles
Alcalde de Folgueroles
Alcalde de Manlleu
Alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà
Alcaldessa de Sant Quirze de Besora
Alcalde de Taradell
Alcalde de Torelló
Alcalde de Vic

No hi assisteixen:
Eva Boixadé i Calm
Ramon Isern i Serrabasa
Josep M. Freixanet i Mayans
Arnau Basco i Cirera
Vicenç Cornejo i Hidalgo
Sebastià Juanola i Colom
Josep Pujol i Boladeras
Ramon Erra i Soler
Josep A. Grau i Aregall
Jordi Fàbrega i Colomer
Camil Adam i Vilarrasa
Joaquima Casas i Parés
Antoni Molina i Compte
Josep Salom i Ges
Josep Anglada i Dorca
Francesc X. Bellvehí i Busquets
Gerent del CCO:
Secretari:

Alcaldessa de Lluçà
Alcalde de les Masies de Roda
Alcalde d’Olost
Alcalde d’Orís
Alcalde d’Oristà
Alcalde de Rupit i Pruit
Alcalde de Sant Agustí de Lluçanès
Alcalde de Sant Martí d’Albars
Alcalde de Sant Martí de Centelles
Alcalde de Sant Pere de Torelló
Alcalde de Santa Maria de Besora
Alcaldessa de Sobremunt
Alcalde de Tavertet
Alcalde de Tona
Alcalde de Vidrà
Alcalde de Viladrau

Anna Seijas i Vila
Jaume Manau i Terrés

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Estat del pla de purins
Moció per instar als canvis legislatius en matèria de transport i menjador escolar
Altres temes d’interès

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. 1/2013).

2. ESTAT DEL PLA DE PURINS
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El secretari llegeix la proposta d’acord:
Intervencions i debat
Manel Romans:
Com s’ha exposat, el canvi normatiu, la necessitat d’adequar-nos jurídicament a la realitat i la
voluntat d’aquest Consell Comarcal de debatre un tema tant important com aquest ens ha
portat a parlar-ne en el si d’aquest Consell d’Alcaldes i Alcaldesses.
La necessitat d’abordar aquest tema des d’un àmbit comarcal va portar ja a l’any 2000 a
aprovar un reglament comarcal regulador de la gestió de purí i fems així com la posterior
adhesió dels 51 municipis al Pla Integral.
Són molts els avenços fets gràcies al treball realitzats per tots els ens implicats en el si del Pla
Integral. Com per exemple, la corresponent legalització de moltes de les granges existents a la
comarca i la declaració del destí del purí generat. Així, doncs, el balanç de tots els anys de
vigència del Pla ha de ser del tot positiu.
En el seu dia, la delegació d’aquesta competència municipal al Consell Comarcal va permetre
que la comarca d’Osona esdevingués pionera en el tractament de la informació i la gestió dels
corresponents permisos gràcies al tractament agregat de la informació i a la possibilitat de
poder-hi destinar recursos tècnics i humans. A més, era un instrument per tal que els tècnics
comarcals poguessin realitzar les corresponents inspeccions i, si calia, els expedients
sancionadors.
L’aprovació del Decret 136 l’any 2009 va variar substancialment el marc legal de referència ja
que les competències municipals, que a Osona els ajuntaments havien delegat al Consell,
passaven per decret en mans del Departament d’Agricultura. El mateix decret determinava el
període d’adaptació a la nova normativa i en el si del Consell es produí aquest debat dominat
per la voluntat dels ajuntaments que el Consell mantingués en la mesura del possible el màxim
control al respecte.
En aquesta legislatura s’ha tornat a prioritzar el tema ja que entenem que la seva incidència és
del tot transcendent en la nostra comarca. Des del Consell s’ha manifestat en diverses
ocasions al director general d’Agricultura i Ramaderia la nostra voluntat de recuperar la
competència i la gestió del tema dels purins que s’havia tingut abans del decret per ésser
aquest un tema prioritari en la nostra comarca.
Des de la Generalitat sempre s’ha defensat la voluntat de gestionar-ho en l’àmbit de tot
Catalunya, sense que fos possible el paper que el Consell havia mantingut abans del Decret
del 2009.
És per això que entenem necessari debatre aquest tema en el si del Consell d'Alcaldes i
Alcaldesses, per tal que tothom sàpiga la realitat existent i els passos duts a terme per aquest
Consell.
Lluny de voler renunciar al nostre paper de lideratge en matèria de purins, la nostra proposta va
encaminada a adequar-nos al marc legal vigent per tal d’evitar responsabilitats dels càrrecs
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electes locals quan la competència és avui de la Generalitat. Eliminant així les actuals
incoherències i clarificant els termes en l’àmbit competencial.
Per tot això, proposem d’iniciar el tràmit de revisió i modificació del reglament comarcal aprovat
l’any 2000 per adequar-lo a la normativa i per deixar fixats els àmbits en els quals el Consell
continuarà treballant i vetllant pel control en la matèria. Qualsevol aportació al respecte serà
benvinguda i es treballarà amb la voluntat de poder presentar una proposta de text de nou
reglament en el proper Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, i el text que en resulti es pugui aprovar
pel proper Consell Comarcal.
Entenem que aquest és un tema de gran transcendència per als nostres alcaldes i alcaldesses,
motiu pel qual hem considerat convenient informar-ne i abordar-ho avui en l’ens més adient,
aquest Consell d’Alcaldes i Alcaldesses.
Feta l’exposició seran benvingudes totes les vostres aportacions.
Jordi Serra:
Farem la revisió d’aquest reglament per tal d’adequar-lo a la nova normativa i que no suposi un
perjudici als càrrecs electes, ja que ara no tenim la competència i buscarem un reglament que
deixi clar quin és el nostre paper com a Consell Comarcal i quin és el paper del Departament
davant tota aquesta problemàtica. Farem participar a tothom en aquest reglament.
Acord
Fets/antecedents
1. El 26 de juliol de 2000 el Ple del Consell Comarcal d’Osona aprovà definitivament el Pla
integral per a la gestió de purins porcins de la comarca d’Osona i el Pla d’actuació. El Pla tenia
els següents objectius:
-

Recuperar l’equilibri i la compatibilitat entre l’activitat ramadera i la base territorial que la
sustenta, causant el mínim impacte possible al medi ambient de la comarca.
Recuperar la qualitat de les aigües subterrànies, especialment pel que fa al paràmetre
nitrats, de manera que la comarca d’Osona deixés de ser considerada zona vulnerable.
Reduir la contaminació atmosfèrica de la comarca.
Fomentar la continuïtat de les petites explotacions ramaderes amb base territorial pròpia.

En la mateixa sessió de Ple s’aprovà el Reglament comarcal regulador de la gestió de residus
ramaders i aplicació de fangs de depuració. A partir d’aquesta aprovació els municipis que ho
desitgessin podien adherir-se al Reglament comarcal i adoptar-lo com a ordenança municipal.
2. Els 51 Ajuntaments de la comarca d’Osona aprovaren inicialment el reglament comarcal
entre el 2000 i 2001, s’adheriren al Pla integral per a la gestió de purins porcins i l’integraren
com a ordenança municipal. Alguns dels municipis introduïren algunes modificacions al
reglament comarcal que es feren constar a la disposició final. El Consell Comarcal d’Osona
procedí a la publicació conjunta del Reglament el 30 de novembre de 2001 en el DOGC núm.
3525, entrant en vigència el dia següent. Aquest Reglament permetia actuar en les situacions
de sobreadobament o males aplicacions de dejeccions ramaderes.
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3. En aplicació del Pla integral per a la gestió de purins porcins, el Consell Comarcal va
endegar un seguit d’actuacions en el temps, les més remarcables han estat:
-

-

-

La implantació d’un sistema d’informació geogràfica, amb informació de la gestió de
dejeccions ramaderes de pràcticament totes les explotacions de la comarca, concretament
de 2.290 explotacions.
El suport en la posada en funcionament de dues plantes de tractament de purins
centralitzades, l’una a Les Masies de Voltregà i l’altra a Santa Maria de Corcó, amb una
capacitat de tractament de 100.000 m3 de purí cada any cadascuna i, la coordinació en el
transport de purí, per tal de garantir el subministrament diari de purí a cada planta.
Signatura d’un Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) de la
Generalitat de Catalunya per desenvolupar les tasques pròpies de la Oficina de Gestió
Ambiental Unificada de Barcelona en relació amb les explotacions ramaders de la comarca
d’Osona. Aquest conveni permeté incidir en la tramitació dels expedients d’adequació de
les activitats ramaderes a la Llei 3/1998, permeten adequar unes 700 activitats ramaderes,
aconseguint que pràcticament totes les activitats ramaderes d’Osona disposessin
d’autorització o llicència ambiental.

4. Amb la creació el Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (GESFER) per
part del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, l’Agència de Residus de Catalunya i
representants del sector agrícola i ramader, el Consell Comarcal d’Osona va perdre
protagonisme en la gestió de dejeccions ramaderes a nivell comarcal.
5. Ha estat, però, amb l’entrada en vigor del Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del
programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, que l’acció del
Consell Comarcal ha decaigut. No podem oblidar que gairebé la totalitat dels municipis de la
comarca figuren inclosos dins d’una d’aquestes zones.
Aquest Decret fixa que les competències sobre la gestió de les dejeccions ramaderes passaven
a ser exercides pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, alhora que
determinava que els ajuntaments havien d’adaptar les ordenances municipals al seu contingut
en el termini d’un any.
L’adequació reglamentària exigida, pressuposava deixar sense efecte les delegacions
efectuades en el seu dia pels ajuntaments a favor del Consell.
6. La situació actual del Pla de gestió de purins a nivell del Consell Comarcal d’Osona és la
següent:
-

-

El Reglament comarcal regulador de la gestió de residus ramaders i aplicació de fangs de
depuració està pendent d’adequació a les determinacions del Decret 136/2009, d’1 de
setembre.
Des de finals de 2007 que no s’actualitza la informació continguda al sistema d’informació
geogràfica, això fa que la informació d’aquest sistema, que durant anys fou l’eina clau del
Pla de gestió de purins per valorar les situacions d’excedent i de duplicitat de parcel·les
agrícoles, sigui obsoleta i que en aquests moments el Consell Comarcal no estigui en
situació per poder valorar amb exactitud si la gestió de les dejeccions (base territorial i
contractes amb gestors...) de les activitats ramaderes és correcta.
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-

-

-

-

-

-

-

El Consell Comarcal rep molt poques queixes relatives a la mala gestió de dejeccions. Les
que rep es deriven a la oficina comarcal dels agents rurals, que es desplacen fins al lloc
dels fets i aixequen acta.
El sistema de redistribució de purins impulsat pel Consell quedà sense efectes a principis
de 2003. En aquests moments 3 de les 5 basses d’emmagatzematge de purí comarcal
s’han retornat als propietaris de les finques. Per les altres dues s’està treballant per
efectuar-ne el retorn amb la major brevetat possible.
El Consell segueix planificant la recollida i el transport de purí des de les explotacions
ramaderes fins a les plantes de tractament de Les Masies de Voltregà i de Santa Maria de
Corcó. La planificació permet garantir el subministrament diari de purí a les instal·lacions.
Aquest últim any la direcció del Consell Comarcal d’Osona ha mantingut converses amb el
DARP i l’Agència de Residus de Catalunya, per tal de poder incidir de nou en la gestió de
les dejeccions i aconseguir disminuir les situacions de sobreadobament i aplicacions
incorrectes de les dejeccions.
Aquests organismes han demanat al Consell Comarcal d’Osona que doni suport, com a
administració local propera, al Pla pilot de gestió de dejeccions que es desenvoluparà als
municipis del nord d’Osona.
La principal font de finançament del Pla de gestió de purins, a banda del conveni puntual
amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de l’any 2005, han estat les taxes que
s’han aplicat als titulars de les explotacions ramaderes que disposen de contracte amb les
plantes de tractament de purins (0,25 €/m3 purí planificat) i les taxes aplicades a les plantes
(0,15 €/m3 de purí gestionat). Durant el 2013 el Consell Comarcal únicament cobra la taxa
a les plantes en concepte de planificació del transport de purí, que representa en global
uns 30.000 €.
El personal adscrit al servei actualment és de un tècnic de grau mig a temps parcial.

Fonaments de dret
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Règimen Jurídico de lasa Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
El Títol V del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal aprovat en data 28 de març de 2012,
de conformitat amb el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre;
Reglament comarcal regulador de la gestió de residus ramaders i aplicació de fangs de
depuració (publicat el 30/11/2001 al DOGC núm.3525).
Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el
nitrogen (publicat el 09/11/1998 al DOGC núm. 2761). Estableix una sèrie de recomanacions
relatives a la gestió de les dejeccions ramaderes (dosis, èpoques d’aplicació, construcció de
sistemes d’emmagatzematge de dejeccions...).
Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques
aplicables a les zones vulnerables (publicat el 26/06/2000 al DOGC núm. 3168). Determina les
dosis i èpoques d’aplicació de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants en els municipis
inclosos en la zona vulnerable.
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Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes (publicat el 07/08/2001 al
DOGC núm. ). Determina la obligació de presentar el pla de gestió de dejeccions i portar al dia
el llibre de gestió de dejeccions ramaderes.
La normativa referent a la designació de zones vulnerables a l’àmbit territorial de Catalunya en
aplicació del que disposa la Directiva 91/676/CEE, del Consell, de 12 de desembre, relativa a la
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats que procedeixen de fonts
agràries, concretament: Decret 283/1998, de 21 de d’octubre (publicat el 06/11/1998 al DOGC
núm. 2760), Decret 476/2004, de 28 de desembre (publicat el 31/12/2004 al DOGC núm. 4292),
Acord de Govern 128/2009, de 28 de juliol (publicat el 04/08/2009 al DOGC núm. 5435).
Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’Administració ambiental, i de modificació del Decret 220/2001 (publicat el
31/03/2005 al DOGC núm. 4353). Aquest decret determina el procés d’adequació de les
activitats a la Llei 3/1998 i en base aquest Decret el Consell pogué establir un conveni de
col·laboració amb la Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials del
Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona.
Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de
gestió de les dejeccions ramaderes (publicat el 03/09/2009 al DOGC núm. 5457). Aquest decret
determina, entre altres, les mesures agronòmiques que cal adoptar en les zones vulnerables,
determina com s’ha d’efectuar la gestió de les dejeccions ramaderes, prohibeix l’aplicació de
fangs de depuració tractats en zones vulnerables, estableix un règim sancionador i els òrgans
competents (sanitat, agricultura, ramaderia i medi ambient). Aquest Decret deroga alguns
preceptes de l’Ordre de 22 d’octubre de 1998, el Decret 205/2000, de 13 de juny i el Decret
220/2001, d’1 d’agost, entre d’altres.
Per unanimitat s'acorda:
1.- Iniciar els tràmits per modificar el Reglament comarcal regulador de la gestió de residus
ramaders i aplicació de fangs de depuració (publicat el 30/11/2001 al DOGC núm.3525), per tal
d’adaptar-lo a les disposicions del Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa
d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que
procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, pel que fa a les
competències municipals delegades, així com reajustar les determinacions contingudes al Pla
integral per a la gestió de purins porcins de la comarca d’Osona.
2.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester al President del Consell Comarcal
d’Osona per a l’execució dels precedents acords.

3. MOCIÓ PER INSTAR ALS CANVIS LEGISLATIUS EN MATÈRIA DE TRANSPORT I
MENJADOR ESCOLAR
El secretari llegeix el text de la moció:
Intervencions i debat
Jordi Serra:
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Sabeu que el Consell Escolar s’ha vist obligat a anar introduint les modificacions entorn al
transport escolar no obligatori i hi ha municipis amb situacions totalment injustes. Amb aquesta
idea i a sol·licitud de l’Ajuntament de les Masies de Voltregà hem introduït aquesta moció per
instar als canvis legislatius oportuns, perquè el transport no sigui en funció de si estàs a dintre o
no del terme, sinó en funció de la distància i no passin les situacions d’injustícia quan dintre
d’un mateix terme hi ha molta distància, com és el cas de Cantonigròs, de les Masies de
Voltregà i de Borgonyà.
Sergi Vilamala:
Com bé ha dit el president del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, hi ha unes singularitats i ens
sembla que en el context econòmic actual, en el qual hi ha moltes famílies que pateixen
dificultats econòmiques, el fet de pertànyer a un mateix municipi o canviar no és l’element únic
amb el qual s’hauria de gravar el transport i el menjador escolar. Amb el Consell Comarcal
vàrem anar a exposar-ho a diversos ajuntaments i a la directora general i entenem que en el
moment i en la situació, si volem ser socialment justos, hauríem de fer-ho per criteris
socioeconòmics i no pel lloc de residència.
Carles Banús:
Quan se’ns va passar el text de la moció parlava d’introduir altres criteris i m’agradaria saber si
això va en contraprestació de treure directament el de territori, ja que els municipis que no
tenim escola automàticament optem a perdre qualsevol tipus de subvenció o bé es
complementarà entre la part de distància, sigui dintre o fora del municipis, i socioeconòmics i
intentar mantenir la mesura de ponderació entre els municipis que no tenim escola.
Jordi Serra:
No va en aquest sentit, sinó en el d’afegir aquests nous criteris.
Anna Seijas:
La voluntat és evitar que només pel tema municipal ja quedessin fora de la possibilitat d’accedir
a l’ajut.
Carles Banús:
Gràcies, ja m’ha quedat resolt el dubte.
Moció
La legislació vigent referent al transport i menjador escolar recollida en la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació (LOE) i en els decrets que la desenvolupen, 160/1996 sobre
menjador escolar i 161/1996 sobre transport, defineixen el marc legal de referència.
De l’articulat de la citada llei estatal que en determina el marc general d’aplicació se’n deriva el
fet que els alumnes que per falta d’oferta educativa en el seu municipi tenen dret a ser
transportats i a gaudir del servei de menjador escolar de forma gratuïta. La llei estableix com a
únic criteri el terme municipal; és a dir, el desplaçament a un altre municipi amb independència
de la distància.
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Per contra, els municipis amb més d’un nucli urbà o amb habitatges distants del centre escolar
no tenen dret a la gratuïtat del servei de transport ni de menjador, es consideren serveis no
obligatoris, independentment de la distància.
Històricament la Generalitat de Catalunya havia finançat el transport escolar d’aquells alumnes
que no essent obligatoris, és a dir, desplaçats dins del seu terme municipal, podien gaudir del
transport escolar organitzat, ja fos per tenir una ruta pròpia o integrar-se en el sí del trajecte
d’una ruta amb origen obligatori.
El darrer any, el Departament d’Ensenyament ha informat als consells comarcals sobre la
necessitat d’implementar un copagament en els transports no obligatoris que s’ofereixin,
indicant una forquilla d’1,5 a 4 euros dia (anada i tornada) a elecció de cada consell comarcal.
Malgrat aquest cost afegit per les famílies, aquest transport continua essent subvencionat amb
diners públics en un 66% del seu cost real. El Consell Comarcal d’Osona va optar per aprovar
el preu públic corresponent en la seva franja més baixa d’1,5 euros/dia.
Conscients de les desigualtats i les injustícies que l’aplicació de la legislació vigent causa, el
Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca d'Osona, per unanimitat acorda:
PRIMER; Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal que insti
al Govern de l’Estat a canviar la llei que regula la gratuïtat del transport i el menjador escolar
exclusivament per criteri de terme municipal. Els canvis legislatius han d’anar encaminats a
introduir altres criteris de distància i socioeconòmics que facin més just i racional l’actual
sistema de gratuïtats.
SEGON; Instar al Departament d’Ensenyament a promoure un debat respecte al canvi de
criteris de la gratuïtat del menjador i el transport escolar en el sí del Parlament de Catalunya,
per tal de poder avançar paral·lelament en aquells aspectes que l’actual marc legal permeti
legislar des de Catalunya.
TERCER; Demanar a totes les forces polítiques catalanes amb representació a les Corts
estatals que també instin als canvis legislatius anteriorment esmentats mitjançant la modificació
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) en els aspectes que aquí ens
afecten.
QUART; Comunicar aquest acord a la consellera d’Ensenyament, Sra. Irene Rigau, a les
formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya i a les Corts estatals així
com al ministre d’Educació, Sr. José Ignacio Wert.

4. ALTRES TEMES D’INTERÈS
Manel Romans:
Vàrem rebre una petició del Departament de Territori i Sostenibilitat, concretament de la
Direcció General de Qualitat Ambiental, per tal que diguéssim en aquest Consell d'Alcaldes i
Alcaldesses que s’ofereixen a realitzar els mapes de capacitat acústica dels municipis. Ens han
passat un llistat de municipis que no tenen fet el mapa de capacitat acústica que és obligatori i
la Direcció General el que fa és donar assessorament gratuït per poder fer els mapes. Ens han
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demanat que sigui una cosa ràpida i per això us demanem que abans del dia 25 de setembre
els municipis que ho vulgueu fer ens ho feu saber, només s’ha de nomenar un tècnic per donar
suport a la Direcció General i que hi hagi la voluntat de un cop fet aprovar-lo. Durant la primera
quinzena d’octubre la Direcció General vol venir amb propostes concretes per a tots aquells
municipis que hi estiguin interessats.
En referència al tema de la fracturació hidràulica (fracking) i tal i com ja hem anat fent en tot el
seu procediment, volem informar en el si d’aquest Consell d’Alcaldes i Alcaldesses que el
passat 13 d’agost vàrem rebre de la Direcció General de Qualitat Ambiental una comunicació
de l’acord de Govern pel qual es declarava l’extinció del permís d’investigació d’hidrocarburs
anomenat Ripoll.
Així, doncs, en resposta a les al·legacions que aquest Consell va presentar en contra de la
utilització de la tècnica coneguda com a fracking a la comarca d’Osona, el Govern ens ha
comunicat el tancament del permís que ja estava aprovat en fase d’investigació.
Volem agrair, des del Consell Comarcal, a tots els ajuntaments de la comarca que també varen
presentar al·legacions, així com al paper de la societat civil i en especial el de la Plataforma
antifracking.
Des del Consell Comarcal hem intentat liderar i treballar proactivament aquest tema presentant,
com tots sabeu, les corresponents al·legacions el novembre del 2012, transmetent sempre tota
la informació als ajuntaments i mantenint de forma continuada la comunicació amb la Direcció
General d’Energia i Mines per conèixer en primera persona l’evolució de l’expedient.
Entenem que aquesta és una bona notícia pel territori de la qual tots ens en hem de sentir
copartícips.
Joan Manel Claveria:
Bona tarda
.
Des d’Espinelves volem demanar el suport de tothom per a un projecte que tenim entre mans i
que tot just acabem de començar.
A Espinelves, des de fa 23 anys, hi ha l’escola tancada. A hores d’ara tenim 26 nens, entre 3 i
12 anys que de ven segur que anirien a l’escola d’Espinelves si fos oberta. D’aquest 26 nens
tenim el compromís de 7 i molt probablement de 8 pares que si l’any que ve obrim l’escola hi
aniran. Tenim el local. D’aquests 7 o 8 nens, 4 entrarien directament a P4. Tenim 2 nens més
que tenen mesos, cosa que vol dir que segurament hi anirien. Hem tingut dues entrevistes amb
Ensenyament, una a Barcelona el mes de maig, que va anar molt be i l’altra a Manresa, el 18
de juliol i va anar fatal -no sé si va ser pel dia que era-, però ens varen tancar totes les portes.
Creiem que per a Espinelves, que ha tingut un repunt de població petit, però important, ja que
ha crescut entre un 5 i un 6 durant aquest any, obrir l’escola, és una fita assumible, ja que
tenim el lloc, el poliesportiu a tocar, una petita biblioteca i una petita sala d’informàtica i això
suposa tenir futur, ja que un poble sense escola és un poble sense futur. Per això us demano el
vostre suport, encara que sigui moral, per poder tornar a obrir l’escola de cara al curs vinent.
Jordi Serra:

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

No només moral, per part del Consell. Parlem i mirem quines gestions podem fer per traduir
aquest suport moral en el que calgui.

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,

