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ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de l’Ajuntament, en la sessió de data 28 de març de 2014, 
va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de 
l’administració electrònica, sotmetre-la a informació pública per un període de trenta 
dies i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de 
l’Ordenança es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre 
les 9:00 i les 14:00 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació 
del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. 

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del 
mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’Ordenança esdevindrà aprovada 
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen 
l’article 178.2.del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
concordança amb l’article 66 del ROAS.

Camprodon, 1 d’abril de 2013.
L’ALCALDE
Esteve Pujol i Badà

Ajuntament
de Camprodon

E D I C T E
El ple del Consell Comarcal d’Osona, en sessió corresponent al dia 26 de març de 
2014, va adoptar l’acord que transcrit en la seva part dispositiva diu:
“1r - Acceptar l’encàrrec efectuat per l’Ajuntament de Vic, per a la gestió del servei 
d’ajuda a domicili dels beneficiaris d’aquest municipi, si bé condicionada al compli-
ment d’allò que preveu l’article 19 del reglament del PAC que consta en l’expedient.
2n - Aprovar el conveni a subscriure entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajunta-
ment de Vic per a l’encàrrec de gestió del servei d’ajuda a domicili dels beneficiaris 
d’aquest municipi, que consta a l’expedient. El conveni iniciarà la seva vigència una 
vegada finalitzi el tràmit d’exposició pública.
3r - Sotmetre el present acord a exposició pública, especialment adreçada als possi-
bles afectats per l’encàrrec, l’empresa adjudicatària del servei i als possibles usuaris 
del servei, pel termini d’un mes, mitjançant edicte publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a un diari de difusió comarcal.
4t - Determinar que l’encàrrec esdevingui ferm i efectiu en el cas que, durant el ter-
mini d’exposició al públic, no s’hi presenti cap reclamació, efectuant nova publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5è - Facultar tan àmpliament com sigui necessari per al desenvolupament d’aquests 
acords al president del Consell Comarcal o persona en qui delegui.”
En compliment dels acords anteriorment indicats, l’expedient s’exposa als possibles 
afectats per la delegació i als possibles usuaris, durant el termini d’un mes, comptats 
a partir de la publicació d’aquest edicte al DOGC.
Vic (Osona), 28 de març de 2014
Anna Seijas Vila
Gerent

Dilluns, 7 d’abril de 2014
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Xavier Vila

“El coneixement del 
català s’ha estès molt 
en tots aquests anys”

Vic

A.D.

Maria Fradera, tècnica del 
Centre de Normalització 
Lingüística de Cornellà de 
Llobregat, explica que en 
l’última dècada la salut del 
català “en alguns aspectes 
està millor i en d’altres, no 
tan bé com podríem estar”. 
Tot i que “és generalment 

acceptat” que a l’àrea metro-
politana l’ús social del cata-
là és menor que en altres 
zones, com la Plana de Vic, 
“si furgues, les diferències 
no són tan grans. El coneixe-
ment s’ha estès molt en tots 
aquests anys, i encara que et 
sembli que el català no hi és 
si persisteixes i parles català 
la gent t’hi parla”, explica 
Fradera.

Vic

A.D.

La italiana Marilisa Birello, 
que treballa al Departament 
de Didàctica de la Llengua i 
de la Literatura de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), valora l’interès del 
simposi: “Ens permet veure 
què es fa i compartir expe-
riències en l’ensenyament 

del català”. Birello estudia 
aspectes de l’ensenyament 
de gramàtica i l’escriptura a 
alumnes d’escola primària 
i secundària, i treballa en 
temes de creences del pro-
fessorat. Dins d’aquest pro-
jecte, va presentar al simposi 
la comunicació “Creences, 
representacions i sabers dels 
professors sobre la gramàtica 
en la llengua escrita”.

Vic

A.D.

Xavier Vila és el director del 
Centre Universitari de Socio-
lingüística i Comunicació de 
la Universitat de Barcelona. 
Quan se li pregunta com que-
da el català en un moment en 
què existeix més pressió, per 
exemple, per incrementar les 
hores d’anglès, Vila diu que 

és possible treballar d’acord 
amb el pluringüisme, “però 
les solucions simplistes no 
funcionen”. “La idea de com 
més aviat posem l’anglès 
més en sabran és errònia. Es 
tractaria de garantir que als 
nivells inferiors els alum-
nes consolidin el català per, 
després, incidir no només 
en l’anglès sinó en llengües 
estrangeres en general”.

“El simposi ens permet 
veure què es fa i 
compartir experiències”

“La idea de com més aviat 
posem l’anglès més en 
sabran és errònia”


