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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Òrgan: Ple del Consell Comarcal 
Número: 5/2011 
Caràcter: Ordinària 
Data: 28 de setembre de 2011 
Horari: de les 19 hores a les 19 hores i 55 minuts 
Lloc: Sala de Sessions 
 
Hi assisteixen 
 
President Joan Roca Tió 
Vicepresidents: Manel Romans Sànchez, vicepresident primer 

 Jordi Serra Macià, vicepresident segon 
 Miquel Arisa Coma, vicepresident tercer 

Consellers: 
CiU 

Josep Anglada Dorca 
Carles Banús Puigivila 
Salvador Baroy Sànchez 
Francesc Xavier Farrés Fabré, portaveu suplent 
Josep Maria Masramon Falgueras, portaveu 
Maribel Matas Babón 
Eudald Parcerisas Camprubí 
M. Mercè Puntí Sañé 
Josep Rovira Parés 
Antoni Serrat Callís 
Marc Verdaguer Montanyà 

 ERC-AM 
Jordi Casals Prat, portaveu 
Elisabet Ferreres Vergés 
Joan López Carol, portaveu suplent 
Jaume Mas Coll 
Pere Molist Bover 
Ramon Paret Móra 
Òscar Pitarch Mas 

 PSC-PM 
Maria Milagros Martínez Adan 
Jacint Raurell Bernadà, portaveu suplent 
Joan Sadurní Camps 
Sergi Vilamala Bastarras, portaveu 

 IDO 
Carles Baronet Aldabó, portaveu 
Anna Magem Marsó, portaveu suplent 
Pere Medina Serrahima 

 PxC 
Antoni Sánchez Gueldos, portaveu suplent 

 ICV-EUiA-EPM 
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 Roser Mas Illamola 
 CUP 

 Liliana Vilanova Orriols 
 
Gerent Anna Seijas i Vila 
Secretari Jaume Portús i Arimany 
Interventor Josep Saigí i Grau 
 
S’excusa d’assistir-hi 

Josep Anglada Rius 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (4/2011) 
2. Presa de possessió d’un conseller 
3. Tramesa de la convocatòria i l’ordre del dia dels plens per mitjans electrònics 
4. Expedient de modificació de crèdits núm. 2/2011 
5. Modificació de les retribucions assignades a consellers delegats 
6. Modificació de les ordenances fiscals 
7. Creació i regulació per ordenança del registre comarcal d’instal·lacions destinades a 

activitats de lleure amb infants i joves 
8. Creació d’un comitè com a òrgan complementari del cicle de l’aigua i infraestructures 
9. Comissió d’estudi encarregada de la redacció de la modificació del reglament del 

Consell d'Alcaldes 
10. Creació d’un comitè com òrgan a complementari de l’Àrea d’Educació 
11. Declaració de l’església de Santa Maria de Vilanova de Sau i de l’ermita de Sant Fruitós 

del Grau de Gurb com a béns culturals d’interès local 
12. Moció de suport a l’escola catalana 
13. Moció de suport al Correllengua 2011 
14. Resolucions de presidència i gerència 
15. Precs i preguntes 
 
Ha estat declarat d’urgència l’assumpte següent: 
 
- Canvi d’un representant a l’empresa mixta Depuradores d'Osona, SL  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior (acta 4/2011). 
 
 
2. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER 
 
Acte seguit té lloc la presa de possessió del senyor Pere Molist i Bover, de la Coalició Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que per motius personals no va poder assistir a la 
sessió de constitució, celebrada el dia 22 de juliol de 2011; 
 
Convenientment comprovada la personalitat del compareixent, el senyor president, en compliment 
de l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificada 

  



  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 
  a/e: informa@ccosona.cat 
  Web: www.ccosona.cat 

 

per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, en relació al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, li 
formula la pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de 
conseller del Consell Comarcal d’Osona, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut de Catalunya?” 
 
A la qual cosa el senyor Pere Molist Bover, contesta: “Si, per imperatiu legal”. 
 
El senyor president li dóna possessió del càrrec de conseller comarcal del Consell Comarcal 
d’Osona i el convida a seure en el seu escó. 
 
 
3. TRAMESA DE LA CONVOCATÒRIA I L’ORDRE DEL DIA DELS PLENS PER MITJANS 
ELECTRÒNICS 
 
Atès que actualment la convocatòria i ordre del dia del Ple Comarcal, és tramet mitjançant un 
servei de missatgeria. 
 
Atès que això suposa una despesa aproximada de 1.800 euros anuals. 
 
Atès que en l’actualitat, tots els conselleres i conselleres disposen de correu electrònic. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
1r.- Disposar que a partir d’aquesta data, la convocatòria i ordre del dia de totes les sessions de 
Ple Comarcal, així com la còpia de l’acta de la sessió anterior, siguin trameses mitjançant 
correu electrònic a tots els consellers i conselleres, a l’adreça electrònica facilitada per ells 
mateixos. 
 
2n.- Disposar que a partir d’aquesta data, la convocatòria i ordre del dia de totes les sessions 
de la Comissió Permanent del Ple, així com la còpia de l’acta de la sessió anterior, siguin 
trameses mitjançant correu electrònic a tots els consellers i conselleres que en formen part, a 
l’adreça electrònica facilitada per ells mateixos. 
 
3r.- Disposar que a partir d’aquesta data, la convocatòria i ordre del dia de totes les sessions de 
les comissions informatives, així com la còpia de l’acta de la sessió anterior, siguin trameses 
mitjançant correu electrònic a tots els consellers i conselleres que en formen part, a l’adreça 
electrònica facilitada per ells mateixos i que es lliuri una còpia en mà de les propostes a tots els 
membres de ple dret a l’inici de la sessió.. 
 
 
4. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2011 
 
Examinat l’expedient tramitat per la modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de l’exercici 2011 
de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Règim Intern. 
 
Per trenta vots a favor i una abstenció, corresponent a la consellera Liliana Vilanova, s’acorda: 
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1r.- Aprovar l’expedient d’incorporació i suplement de crèdits núm. 2, corresponent al pressupost 
de l’exercici de 2011, segons el detall següent: 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2011 
 Inicial Augment Total 
ESTAT D’INGRESSOS 
Capítol III. Taxes i altres ingressos 
02-360.01 Venda energia elèctrica planta cogeneració  84.000,00

Total capítol III  84.000,00
Capítol VII. Transferències de capital 
11-750.84 Transferència Generalitat obres monestir de Sant Pere de 
Casserres   15.000,00

Total capítol VII  15.000,00
Capítol VIII. Actius financers 
01-870.01 Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals  43.500,00

Total Capítol VIII  43.500,00

Total a suplementar  142.500,0
0

ESTAT DE DESPESES 
Capítol II. Despeses de béns corrents i serveis 
02-170-227.01 Venda energia elèctrica - ACA  84.000,00

01-920-226.01 Despeses de representació  13.000,0
0 12.000,00 25.000,00

03-334-212.03 Manteniment monestir de Sant Pere de Casserres - 
Treballs arqueològics 

30.000,0
0 30.000,00 60.000,00

Total Capítol II  126.000,0
0

Capítol IV. Transferències corrents 
03-340-480.11 Aportació al Consell Esportiu d’Osona 2.500,00 1.500,00 4.000,00

Total capítol IV  1.500,00
Capítol VI. Inversions reals 
11-334.610.04 Obres al monestir de Sant Pere Casserres  15.000,00

Total capítol VI  15.000,00

Total increment  142.500,0
0

 
2n.- Exposar l’expedient a informació pública de conformitat a l’article 169 de l’esmentat text 
legal, durant el termini de 15 dies hàbils. En cas que no es presenti cap al·legació, l’expedient 
quedarà definitivament aprovat. 
 
3r.- Trametre còpia de l'expedient a la Delegació Especial a Barcelona del Ministeri d’Economia 
i Hisenda i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
4t.- Facultar el president del Consell Comarcal per signar tota la documentació necessària per a 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Un cop adoptat aquest acord, la consellera Liliana Vilanova diu que el dia que es va fer la 
comissió informativa va demanar el detall de les despeses de representació i encara no se l’hi 
ha lliurat. 
 
La gerent, Anna Seijas, diu que no hi ha cap problema, però que ha de dirigir-se a l’interventor 
per a consultar l’expedient. 
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La consellera Liliana Vilanova demana si se li pot facilitar en paper. 
 
La gerent, Anna Seijas, li respon que normalment no es dóna en paper, però el pot consultar i 
que és així com es va quedar el dia de la Comissió informativa. 
 
En aquests moments, quan són les 19.12 hores, s’incorpora a la sessió el conseller Marc 
Verdaguer. 
 
 
5. MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS ASSIGNADES A CONSELLERS DELEGATS 
 
Atesa la conveniència de constituir dos òrgans complementaris dintre les àrees d’Educació i de 
Medi Ambient, mitjançant la creació de dos comitès. 
 
Atès que la presidència dels dos òrgans complementaris assenyalats, l’ocuparan la Sra. Mercè 
Puntí Sañé i el Sr. Jaume Mas Coll, respectivament. 
 
Tenint en compte que segons resolució de presidència de data 25/07/2011, es van nomenar 
delegats d’Educació i Cicle de l’aigua i infraestructures, la Sra. Mercè Puntí Sañé i el Sr. Jaume 
Mas Coll, respectivament, i posteriorment el Ple Comarcal del dia 27 de juliol de 2011, els va 
assignar una retribució a cadascun per import màxim de 12.000 € a l’any. 
 
Considerant que la nova destinació dels delegats comportarà la percepció de dietes en 
concepte d’assistència a les reunions oficials que convoquin els comitès creats ad hoc, d’acord 
amb les especificacions que contemplen els acords de la seva creació. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Règim Intern. 
 
Per trenta-un vots a favor i un vot en contra, corresponent a la consellera Liliana Vilanova, 
s’acorda: 
 
1r. Deixar sense efecte les retribucions assignades als delegats, Sra. Mercè Puntí Sañé i Sr. 
Jaume Mas Coll, respectivament. 
 
2n. Disposar que el present acord serà efectiu a partir d’avui. 
 
3r. Donar trasllat de l’acord a la tresoreria del Consell Comarcal. 
 
4t. Donar publicitat del present acord a través del Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
 
 
6. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
 
El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Atès que quan es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
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Vistos els informes tècnico-econòmics a què es refereix l’article 25 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada 
de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels 
supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes, així com dels 
preus públics existents. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència comarcal, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que 
es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Règim Intern. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
1r.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que s’indiquen seguidament:  
 
Ordenança Fiscal 1.- Reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de visita al monument i celebracions 
d’actes al Monestir de Sant Pere de Casserres. 

 
Article 6.- TARIFES 

 
La tarifa per l’accés i/o l’ús de les instal·lacions del monestir de Sant Pere de Casserres, es fixa de la manera 
següent: 

 
a) Visita al conjunt monàstic: 

 
Tarifa normal: 3,00 € 
Tarifa reduïda: S’aplicarà el 50% de reducció a les persones següents: 

− Joves de fins a 21 anys que siguin titulars del carnet jove, 
− de carnet universitari o de carnet internacional d’estudiant 
− Majors de 65 anys 
− Famílies nombroses 
− Grups de més de 25 persones 
− Grups escolars acompanyats de professors 
− Titulars del carnet d’alberguista modalitat individual o familiar 

Tarifa gratuïta: − Menors de 7 anys. 
− Membres de l’ICOM. 
− Assistents als actes autoritzats d’acord amb l’apartat b). 
− Titulars del carnet del Club Siper3 de TVC 

 
b) Celebració de casament o actes cívics prèviament autoritzats: 

 
Ocupació parcial en hores de visita pública: 

− Primeres dues hores 
− Per cada hora addicional o fracció 

330,00 € 
66,00 €

Ocupació total o parcial fora d’hores de visita pública 
− Primeres dues hores 
− Per cada hora addicional o fracció 

660,00 €
99,00 €

 
c) Adquisició de llibres i demés material promocional*: 
 
Sant Pere de Casserres. Història i llegenda 16,00 €
Sant Pere de Casserres. Pels camins de la història 6,35 €
Audiovisual de Sant Pere de Casserres (format DVD) 10,30 €
Rutes del romànic de la comarca d’Osona 3,10 €
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*Aquesta tarifa s’incrementarà en el cas que segui necessari reeditar aquests llibres. 
 

Ordenança Fiscal 2.- Reguladora de la Taxa per a la realització d’activitats jurídico-administratives per a 
l’administració comarcal. 

 
Annex de tarifes 

 
a) La tramitació dels permisos d’abocament i les autoritzacions de plans de descontaminació gradual, de 
conformitat amb el que preveu el Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals de la comarca 
d'Osona. 

− Per cada expedient 

 
 
 

127,30 € 
b) La tramitació de la inscripció en el registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, 
de conformitat amb el que preveu la normativa reguladora. 

− Per cada expedient 

 
 

146,20 € 
c) Les inspeccions de béns i instal·lacions autoritzacions, a què es refereixen els apartats anteriors, 
necessàries per verificar que es mantenen les condicions exigides per la normativa reguladora, 
efectuades tant a instància de part com d’ofici. 

− Per cada inspecció 

 
 
 

88,00 € 
d) La intervenció en expedients que tramitin els ajuntaments, en el supòsit d’assistència previst a l’article 
79, lletra b), del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Per la Intervenció en expedients i 
per l’exercici de les facultats d’intervenció administrativa que corresponen als municipis per regular i 
establir el règim d’autoritzacions dels serveis d’interès públic prestats per particulars, si aquest Consell 
les assumeix d’acord amb els articles 28 i 30 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya: 

− Preu hora per tècnic superior o llicenciat 
− Preu hora per tècnic mitjà o diplomat 
− En cas de desplaçament, preu per km. 

 
 
 
 
 
 

57,60 € 
37,60 € 
0,19 € 

e) La tramitació a instància de part de tota mena de documents o certificats que expedeixin o de què 
entenguin l’administració o les autoritats comarcals: 

− Certificació de documents o acords comarcals 
− Les altres certificacions 
− Per la diligència de confrontació de documents 

 
 

3,50 € 
6,90 € 
3,50 € 

f) La tramitació de les sol·licituds d’ajuts i crèdits per a la rehabilitació d’habitatges i per a la compra 
d’habitatges a preu taxat. 

− Per cada expedient  

 
 

34,00 € 
g) Pels documents que s’expedeixin en fotocòpia, per cada foli 0,07 € 
h) La tramitació de les sol·licituds per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat dels habitatges: 

− 1a. ocupació : 
− un habitatge 
− de 2 a 5 habitatge 
− més de 5 habitatges 

− 2a. ocupació 

 
 

13,40 € 
6,50 € 
5,50 € 

13,00 € 
i) Pel servei de suport i tramitació administrativa dels informes sanitaris i d’expedients d’autoritzacions 

sanitàries que tramita l’Agència de Salut d’Osona, de conformitat amb el conveni de col.laboració 
amb el Consell Comarcal 

- Per cada expedient 

 
 
 

41,20€ 
j) Pel servei d’assistència tècnica mitjançant lliurament d’informes en l’àmbit de la tramitació 

d’expedients subjectes a la LIIAA o la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats 
- Informes d’un enginyer / veterinari: 

 Per cada expedient Annex III 
 Per cada expedient Annex II.2 
 Per cada expedient Annex II.1 

- Informe inspecció i control d’un enginyer / veterinari, per cada expedient. 

 
 

134,00 € 
165,00 € 
196,00 € 

 
165,00 € 

k) Pel servei d’assistència tècnica per a l’informe dels plans de les dejeccions ramaderes dels 
permisos ambientals (annex III), per hora de dedicació. 

 
48,50 € 

 
Ordenança Fiscal 3.- Reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de regulació i de control 
de la gestió de les dejeccions ramaderes 
 
- Epígraf 1. Coordinació del transport de purins a les plantes centrals de tractament (ubicades als municipis de Les 

Masies de Voltregà i Sant Maria de Corcó): 
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a) Productors de purins (Ramaders): 0,26 euros per metre cúbic de purí que s’ha de transportar a planta, del 
total programat anualment pel Consell Comarcal d’Osona per a cada explotació. 

b) Gestors de purins (Gestors de planta): 0,15 euros per metre cúbic tractat. 
 
- Epígraf 2. Emissió d’informes per a la sol·licitud de convalidació d’inversions destinades a la protecció ambiental: 

62,80 euros per informe. 
 
- Epígraf 3. Assistències tècniques a ajuntaments relacionades amb el control i l’aplicació de dejeccions: 
 
Preu hora per tècnic superior o llicenciat 57,60 € 
Preu hora per tècnic mitjà o diplomat 37,60 €
En cas de desplaçament, preu per km. i persona 0,19 €
 
Preu públic 1.- Pel servei de recollida i aplicació de purins 
 
Tarifes: 
Per metre cúbic de purí recollit 4,35 euros, al qual s'haurà d'afegir el tipus corresponent de l'impost sobre el valor 
afegit (IVA) en vigor en cada moment. 
 
Preu públic 2.- Pel servei de reproducció i obtenció de còpies dels fons de l'arxiu d'imatges de 
l'Arxiu històric comarcal 
 
La tarifa per a la prestació dels serveis, a la qual s'ha d'afegir el tipus corresponent de l'impost sobre el valor afegit (IVA) 
en vigor a cada moment, es fixa en: 

   
1.- Pel cost de reproducció: 

 
Impressions A4 en blanc i negre o en color 3,60 €
Impressions A3 en blanc i negre o en color 3,60 €
Impressions A2 en blanc i negre o en color 3,60 €
Tramesa via e-mail 3,60 €
Estampació sobre suports digitals 3,60 €/imatge

 
2.- Per l’ús dels documents: 

 
Per l’ús en edicions de llibres, per cada edició 32,00 €
Per l’ús en fulletons o etiquetes publicitàries 95,75 €
Per l’ús en mitjans de premsa, tanques publicitàries o mitjans audiovisuals 124,50 €
 
Totes les utilitzacions hauran de fer constar l’origen de la fotografia o imatge 
 
Preu públic 3.- Pel servei educatiu i social de menjador als centres escolars adherits a la gestió 
unificada del Consell Comarcal d'Osona 
 
Lot 1: Osona Nord: pel servei educatiu i social de menjador: 6,01 euros, IVA inclòs per alumne fix i dia de servei. 

 
Lot 2: Osona Sud: pel servei educatiu i social de menjador: 5,98 euros, IVA inclòs per alumne fix i dia de servei. 

 
Lot 1: Lluçanès: pel servei educatiu i social de menjador: 6,07 euros, IVA inclòs per alumne fix i dia de servei. 

 
Pels alumnes que facin ús d’aquest servei en qualsevol dels lots de forma voluntària i esporàdica, el preu serà el màxim 
que fixa el Departament d’Educació, que és de 6,50 euros, IVA inclòs, per alumne i dia de servei 
 
Preu públic 4.- Per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili 
 
Les persones beneficiàries del servei d’ajuda a domicili hauran d’abonar 7 euros per cada hora de servei que 
percebin en virtut de la concessió establerta per aquest servei. 
 
No obstant això, aquest import es podrà variar atenent sempre a l’aportació que realitza el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania mitjançant el contracte programa a favor del Consell Comarcal d’Osona 
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2n.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes del Consell Comarcal durant trenta dies, 
a comptar de la darrera publicació del corresponent anunci en els Butlletins Oficials de les 
províncies de Barcelona i Girona i en el diari Avui com a un dels de major circulació. En aquest 
termini, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Transcorregut el termini indicat sense haver-se'n formulat cap, l’acord adoptat quedarà 
definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar-ne cap altre. 
 
3r.- En cas de no haver-se produït cap reclamació o al·legació, publicar l’acord elevat a definitiu i el 
text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals aprovades en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona, així com una ressenya en el de la província de Girona. Les ordenances 
modificades entraran en vigor a partir de la seva publicació i regiran mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació expresses. 
 
4t.- Autoritzar tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor President per a l’execució dels 
acords precedents. 
 
Un cop adoptat aquest acord, la consellera Roser Mas diu que en el preu públic per a la 
prestació del servei d’ajuda a domicili no s’estableix cap descompte o exempció per a aquelles 
persones que necessitin el servei i per la seva situació econòmica no puguin fer front a les 
despeses. 
 
El president, Joan Roca, diu que no es preveu cap descompte, exempció o subvenció. 
 
La consellera Roser Mas diu que així, les persones que no puguin fer front a la despesa, no 
podran gaudir del servei. 
 
El conseller Joan López diu que el règim general de la Llei de serveis socials estipula que una 
persona que no pugui fer front a les despeses que marquin els preus públics o taxes, pugui 
sol·licitar en concepte de beneficència el servei i, si tots els informes corresponents són 
favorables, és obligatori prestar el servei; per tant, qualsevol ciutadà o ciutadana d’Osona pot 
sol·licitar per aquesta via l’exempció de la taxa en un moment determinat. 
 
La consellera Roser Mas demana com es vehicularà aquesta opció. 
 
El conseller Joan López respon que és una simple petició formal adreçada als serveis socials 
corresponents. 
 
 
7. CREACIÓ I REGULACIÓ PER ORDENANÇA DEL REGISTRE COMARCAL 
D’INSTAL·LACIONS DESTINADES A ACTIVITATS DE LLEURE AMB INFANTS I JOVES 
 
Atès que de conformitat amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves mitjançant el Decret 187/1993, de 27 de juliol, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va delegar als consells comarcals les competències d’execució en 
matèria d’instal·lacions juvenils, de tal manera que el Consell Comarcal d’Osona té les 
competències d’inspecció i control de les instal·lacions juvenils dintre del territori de la comarca. 
 
Atès que el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de 
Llei a la Directiva 206/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006 
relativa als serveis en el mercat interior, ha modificat la Llei 38/1991 d’instal·lacions juvenils, 
substituint el règim d’autorització vigent fins aleshores pel de comunicació prèvia. 
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Atès l’article 3 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, modificat pel Decret Legislatiu 3/2010, de 
5 d’octubre, estableix que el funcionament de les instal·lacions objecte d’aquesta Llei requereix 
la comunicació prèvia a l’administració competent, acompanyada amb una declaració 
responsable que es manifesti sobre el compliment dels requisits que la normativa estableix, i 
que l’administració competent, una vegada rebuda la comunicació, ha d’inscriure d’ofici la 
instal·lació en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
corresponent. 
 
Atès que és necessari, en aplicació de la normativa, procedir a la creació del Registre comarcal 
d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves que estarà adscrit a l’àrea de 
Joventut d’aquesta entitat, i que regularà les característiques bàsiques de funcionament i del 
seu contingut mínim. 
 
Atès que la competència per a la creació del Registre i per a l’aprovació de l’Ordenança, 
d’acord amb l’establert en l’article 14.2.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya correspon al Ple 
 
Atès que el procediment d’aprovació ve determinat a l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Règim Intern. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la creació del registre comarcal d’instal·lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves de la comarca d’Osona, l’Ordenança reguladora d’aquest 
registre i els models de comunicació prèvia i declaració responsable a presentar pels 
interessats, que consten en l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels interessats per un 
període de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del 
corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al de Girona de 
conformitat amb el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 
aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord si 
durant el període d’exposició pública a que anteriorment s’ha fet referència no es produeix cap 
reclamació o suggeriment, en el qual cas entrarà en vigor de conformitat amb el que disposa 
l’article 70 de la Llei de bases de règim local una vegada transcorreguts 15 dies a comptar de la 
publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
8. CREACIÓ D’UN COMITÈ COM A ÒRGAN COMPLEMENTARI DEL CICLE DE L’AIGUA I 
INFRAESTRUCTURES 
 
Dintre l’àrea de Medi Ambient, hi figura com element essencial, la gestió de les depuradores 
públiques de la comarca, el servei d’inspecció d’abocaments industrials a la xarxa del 
clavegueram, així com tot el cicle de l’aigua i les infraestructures. 
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Pel que fa a les depuradores, s’utilitza la forma de gestió indirecta, mitjançant una empresa 
mixta, Depuradores d’Osona, SL, participada pel Consell Comarcal, Aigües Vic, SA i Aquagest 
Mediambiente, SA. 
 
El servei d’inspecció dels abocaments industrials a xarxa, corre a càrrec del propi Consell 
Comarcal, a través dels seus serveis tècnics. 
 
Respecte del cicle de l’aigua, subministrament als municipis en alta, igualment que amb les 
depuradores, el servei per gestió indirecta, mitjançant una empresa mixta, Aigües d’Osona, SA, 
participada pel Consell Comarcal, Aigües Vic, SA i SOREA. 
 
Si bé la gestió de les depuradores i el servei d’inspecció dels abocaments, ja de per se 
comporta un seguiment diari, degut a les incidències que sorgeixen de manera habitual. El cicle 
de l’aigua i les infraestructures, adquireixen un relleu especial, donat que el Consell Comarcal 
està impulsant el projecte de portar l’aigua en alta a la zona d’Osona Nord, el Voltreganès i part 
del Lluçanès. 
 
L’impuls del nou projecte d’abastament d’aigua al nord de la comarca, requereix una dedicació 
especial i un seguiment que necessàriament han fet pensar en poder disposar d’un òrgan 
complementari dintre l’organització del Consell Comarcal, i més concretament en l’àmbit del 
medi ambient. 
 
Cal canalitzar, coordinar i executar una sèrie d’accions, no solament les referides al propi 
projecte, sinó també davant dels ajuntaments interessats i les instàncies superiors que 
intervenen en el projecte esmentat. 
 
No cal dir que el conjunt de les tasques abans assenyalades, encomanades al Consell 
Comarcal, suposen un dels capítols més importants de la gestió del Consell Comarcal, sobretot 
pel que fa al muntant econòmic que genera. 
 
Per tot això, i a l’empara de l’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Règim Intern. 
 
Tenint en compte que el Ple Comarcal és l’òrgan competent per a la seva creació. 
 
Per trenta vots a favor, un vot en contra, corresponent a la consellera Liliana Vilanova i una 
abstenció, corresponent a la consellera Roser Mas, s’acorda: 
 
Primer.- Crear un comitè com a òrgan complementari de l’Àrea de Medi Ambient que permeti 
canalitzar, coordinar i executar tots aquells actes preparatoris que permetin accelerar el conjunt 
d’actuacions que s’han de portar a terme. 
 
Segon.- El Comitè de Coordinació i Suport a l’Àrea de Medi Ambient, estarà integrat per les 
persones que directament participen en la gestió de les competències delegades i que són les 
següents: 
 
- President: El senyor Jaume Mas Coll, conseller delegat del cicle de l’aigua i les 

infraestructures. 
- Vocals: La senyora Anna Seijas Vila, gerent del Consell Comarcal 
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El senyor Miquel Codina Calveras, tècnic de l’àrea. 
 
Actuarà de secretari, el senyor Jaume Manau i Terrés. 
 
Tercer.- La periodicitat i l’horari de celebració de les reunions del Comitè, s’establirà en la 
primera reunió que aquest celebri un cop constituït, i podrà ser modificable en funció de les 
necessitats del servei. Això no obstant, la periodicitat mínima de les reunions serà de dues 
ordinàries per setmana  
 
Quart.- Els vocals membres del Comitè no percebran cap tipus de retribució complementària, ni 
tan solament per l’assistència a les reunions, les quals es celebraran dintre l’horari de treball. 
 
El president percebrà la quantitat de 125 € per cada reunió que es celebri en caràcter oficial, 
quantitat que engloba els treballs de preparació i examen de tots els assumptes relacionats 
amb la seva àrea. La quantitat màxima atribuïda a la partida amb aquesta destinació és de 
12.000 €. 
 
Un cop adoptat aquest acord, la consellera Liliana Vilanova diu que l’argument que farà servir 
ara, es vàlid pels punts 5, 8 i 10 de l’ordre del dia, ja que considera que això està fet a mida per 
les circumstàncies personals d’aquest dos consellers, que són prejubilats i per tant no poden 
estar donats d’alta a la Seguretat Social i que no haurien de cobrar, tal i com es va dir en el ple 
passat, que cobraven perquè havien deixat de treballar. 
 
El president, Joan Roca, diu que discrepa i que precisament aquesta retribució és perquè 
treballen i fan la seva tasca i, si més no, per les despeses dels desplaçaments. 
 
La consellera Liliana Vilanova demana si cobren per assistència a les sessions. 
 
El president, Joan Roca, respon que no. 
 
 
9. COMISSIÓ D’ESTUDI ENCARREGADA DE LA REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT DEL CONSELL D'ALCALDES 
 
En virtut del nou organigrama polític comarcal, sorgit de les últimes eleccions municipals del dia 
22 de maig de 2011, les quals han donat lloc a la constitució de l’actual Consell Comarcal, 
formalitzat el dia 22 de juliol de 2011. 
 
Atès que dintre dels òrgans que conformen el Consell Comarcal, segons l’article 12 del Text 
Refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, si contempla el Consell d’Alcaldes, sense que es defineixi de manera clara 
la persona en qui ha de recaure la seva presidència (article 19 de l’esmentat text). 
 
Atès que es creu oportú modificar el reglament del Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona. 
 
Vist el que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, 14 del Text Refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i 60 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Règim Intern. 
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Per trenta-un vots a favor i un vot en contra, corresponent a la consellera Liliana Vilanova, 
s’acorda: 
 
1r.- Acordar la modificació del Reglament de Funcionament del Consell d'Alcaldes de la 
comarca d'Osona (CAO), per tal de procedir a la seva adaptació a les circumstàncies presents. 
 
2n.- Designar com a membres de la comissió d’estudi encarregada d’elaborar i redactar un 
esborrany o avantprojecte de reglament als senyors següents: 
 

 TITULAR 
President Joan Roca i Tió 
Representant electes:  
1r. vocal Manel Romans Sànchez, vicepresident primer 
2n. vocal Jordi Serra Macià, vicepresident segon 
3r. vocal Miquel Arisa Coma, vicepresident tercer 
4t. vocal Carles Baronet Aldabó 
5è. vocal Roser Mas Illamola 
Representants tècnics:  
Gerent Anna Seijas i Vila 
Secretari Jaume Portús i Arimany 
Interventor Josep Saigí i Grau 
Serveis jurídics Valentí Costa i Casademunt 

 
3r.- Notificar a les persones indicades la designació i encàrrec que se’ls efectua. 
 
Seguidament el conseller Carles Baronet diu que l’Agrupació d’Independents d’Osona 
representa, aproximadament, deu alcaldies, per la qual cosa és la segona agrupació política 
amb més alcaldies de la comarca i és per això que no els sembla bé simplement ser vocals 
d’aquesta comissió. 
 
El vicepresident segon, Jordi Serra, diu aquesta comissió, que és preceptiva per llei, només és 
l’encarregada de redactar la modificació del reglament del Consell d’Alcaldes per intentar 
donar-hi el màxim de dinamisme i en aquest la representació de tots els partits amb alcaldies 
serà a través d’una vicepresidència. 
 
La consellera Liliana Vilanova diu que ha consultat el Decret legislatiu 4/2003, d’organització 
comarcal de Catalunya i l’article 18, que parla de les comissions d’estudi, diu que les 
comissions les integren els membres que designen els diferents grups polítics que formen part 
de la corporació i que el nombre de membres ha ser proporcional a la representativitat del grup 
o bé igual per a cada grup amb vot ponderat, per la qual cosa entén que en aquesta comissió hi 
haurien d’estar representats tots els grup polítics. 
 
La gerent, Anna Seijas, respon que això no és del tot correcte, ja que l’article fa referència a les 
comissions que tenen èmfasi directe en el Consell Comarcal i aquesta comissió es crea per 
regular un òrgan en el qual només hi ha representació de les forces polítiques que tenen 
alguna alcaldia. 
 
La consellera Liliana Vilanova diu que d’acord amb el títol de l’ordre del dia queda clar que és 
una comissió d’estudi. 
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El secretari Jaume Portús, diu que, efectivament, el que preveu la llei és que totes les 
comissions d’estudi estaran integrades i representades pels diferents grups polítics, però que 
és facultat del president, segons la Llei de règim local, constituir comissions especifiques en les 
quals hi ha representants electes i tècnics de la mateixa corporació, i que aquesta comissió que 
és crea, es per fer una proposta de modificació del reglament, que un cop feta haurà de passar 
per la corresponent comissió informativa i posteriorment pel Ple Comarcal, així com pel propi 
Consell d’Alcaldes. 
 
El conseller Carles Baronet diu que vol defensar els interessos de la representant de la CUP ja 
que estan en dos equips de govern de la comarca i en un municipi tenen un membre que és 
tinent d’alcalde, i pensa que s’està excloent un grup que està governant a la comarca. 
 
El secretari, Jaume Portús, insisteix que no hi ha cap situació d’exclusió de ningú, ja que el nou 
reglament ha de passar per la corresponent comissió informativa per a la seva aprovació i 
elevació al Ple Comarcal. 
 
El conseller Antoni Sánchez demana què és i per què serveix el Consell d’Alcaldes. 
 
La consellera Liliana Vilanova demana si és una qüestió de voluntat política designar els 
membres d’aquesta comissió. 
 
El president, Joan Roca, diu que sí i que en aquest cas, atès que és per proposar una 
modificació del reglament del Consell d’Alcaldes, s’ha convidat als membres del Consell que el 
seu grup tingui alguna alcaldia. 
 
El secretari, Jaume Portús, diu que el Consell d’Alcaldes és un òrgan consultiu i informatiu de 
caràcter obligatori que ha de tenir el Consell Comarcal, el qual estarà format per tots els 
alcaldes de la comarca i que ha de debatre tots aquells assumptes que tenen un interès directe 
amb els interessos dels municipis. 
 
 
10. CREACIÓ D’UN COMITÈ COM A ÒRGAN COMPLEMENTARI DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
Des de l’àrea d’Educació cal distingir quatre grans blocs de serveis: 
 
- La gestió del servei de transport escolar. 
- La gestió del servei dei menjador escolar. 
- La gestió dels ajuts individuals de desplaçament i de menjador 
- Gestió de subvencions pel desplaçament d’alumnes pels programes Entrem als Museus 

d’Osona i Taller del pa. 
 
La gestió d’aquests serveis es realitzen pel Consell Comarcal en virtut de la delegació 
efectuada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb 
l’addenda econòmica que es subscriu per cada curs escolar.  
 
Transport escolar: El Consell Comarcal d’Osona ha de disposar d’aquest servei, amb caràcter 
obligatori, per tots aquells alumnes que, per manca d’oferta educativa en el seu municipi (ja sigui 
d’educació infantil, primària o secundària) han de desplaçar-se obligatòriament a un altre municipi 
on hi ha el centre escolar proposta pel Departament d’Ensenyament, d’acord amb la configuració 
del mapa escolar a la comarca d’Osona. 
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Tanmateix, en aquells casos en què no és viable organitzar una ruta de transport escolar col·lectiu, 
atès el poc nombre d’alumnes a transportar o les condicions geogràfiques de la zona, en les 
modalitats establertes als articles 4 i 5 del Decret 161/1996, de 14 de maig, es permet establir un 
ajut individual de desplaçament a les famílies per tal d’assegurar el trasllat dels escolars als centres 
on estan matriculats d’acord amb el mapa escolar, tenint en compte la distància del domicili de 
l’alumne al centre docent. Alhora també, es preveuen aquests tipus per aquells alumnes que la 
distància entre el seu domicili de residència i la parada més propera de la ruta de transport escolar 
obligatori hi ha una distància superior als dos quilòmetres i mig. 
 
Pel que fa al transport escolar que el Consell té establert pel curs 2011-2012, aquest està 
format per 49 rutes, amb un total de 52 vehicles que diàriament porten, aproximadament, a uns 
1650 alumnes des del seu municipi de residència fins al centre docent. La contractació d’aquest 
servei es realitza mitjançant concurs públic i actualment tenim nou empreses de transport de la 
nostra comarca que realitzen el servei. 
 
Ajuts individuals de desplaçament no obligatori: Aquesta línia d’ajuts va destinada a aquells 
alumnes d’educació obligatòria que hagin de desplaçar-se a centres docents del seu municipi de 
residència, però distants del seu lloc de residència, amb una distància del centre escolar superior 
als dos quilòmetres i mig.  
 
Alhora també, es preveu una línia d’ajuts destinada a aquells alumnes d’educació obligatòria que 
es desplacin, dins del mateix municipi, mitjançant un transport escolar col·lectiu contractat per 
l’Ajuntament o l’AMPA de l’escolar, tenint en compte que el trajecte sigui superior als dos 
quilòmetres i mig i el centre docent es trobi en una zona disseminada del municipi. 
 
Menjador escolar: En virtut de la delegació efectuada pel Departament d’Ensenyament i d’acord 
amb el Decret 160/1996, el Consell Comarcal té l’obligació de gestionar el servei de menjador en 
tots aquells centres docents d’educació secundària públics, els quals acullen alumnes procedents 
d’altres poblacions que no disposen de centres d’educació secundària. No obstant això, la gestió 
de menjadors escolars que fa el Consell Comarcal d’Osona s’extralimita de la citada obligació 
legal, de tal manera que, mitjançant un acord amb cada escola, en aquests moments gestionen un 
total de 36 menjadors escolars. 
 
Entre tots els centres que gestiona el Consell Comarcal, es serveixen diàriament una mitjana 
de 1.800 dinars. 
 
La gestió d’aquest servei es realitza a través d’una concessió amb una empresa del sector que 
coordina alhora el menú a servir i el monitoratge que atén als alumnes usuaris. Pel que fa als 
menús que es serveixen, aquests són degudament valorats per un metge-dietista i assessorats 
pel Departament d’Ensenyament, amb l’article 16.3 del decret 160/96, en coordinació amb el 
Programa d’Alimentació i Nutrició del Departament de Salut. 
 
Ajuts individuals de menjador obligatoris: El Consell Comarcal d’Osona ha de facilitar un ajut 
individual de menjador amb caràcter obligatori a tots aquells alumnes que per manca d’oferta 
educativa en el seu municipi (ja sigui d’educació infantil, primària o secundària) han de desplaçar-
se obligatòriament a un altre municipi on hi ha el centre escolar proposat pel Departament 
d’Ensenyament, d’acord amb la configuració del mapa escolar a la comarca d’Osona. 
 
Alhora es preveuen aquest tipus d’ajut per aquells alumnes que, amb necessitats educatives 
especials, el Director Territorial d’Ensenyament els escolaritza com a tals a proposta de les 
Comissions de Garanties d’Admissió de la comarca. 
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L’import màxim d’aquest ajut serà el cost del servei de menjador, inclòs el monitoratge, si bé en 
cap cas no podrà superar el preu màxim que, per cada curs escolar, fixa el Departament 
d’Ensenyament per aquest servei. 
 
Ajuts individuals de menjador no obligatoris per situació socioeconòmica i/o geogràfica: 
La LOGSE no estableix cap tipus de gratuïtat a favor dels alumnes que es traslladen a un 
centre docent dins del seu propi terme municipal de residència, si bé fa possible que puguin 
rebre ajuts, promoguts pels Poders Públics, en atenció a determinades situacions, per la via 
d’accions compensatòries (Títol V). 
 
Segons aquest marc jurídic, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
possibilita l’atorgament d’ajuts de menjador per a aquests alumnes mitjançant el Decret 160/96, 
en atenció a la situació socioeconòmica i la distància que cada alumne ha de recórrer per 
assistir al centre docent. 
 
Per tant, els seus destinataris són els alumnes d’educació infantil, primària i secundària no 
inclosos en els supòsits descrits amb caràcter obligatori, matriculats en centres públics 
ordinaris que, d’acord amb els criteris normatius per a l’atorgament d’ajuts de menjador optatius 
aprovats pel Consell, obtinguin una puntuació mínima de 4 punts. 
 
La concessió d’aquests ajuts està subjecte a la limitació pressupostària que atorga el 
Departament d’Ensenyament per aquest concepte. 
 
Subvencions pel desplaçament d’alumnes pels programes Entrem als Museus d’Osona i 
Taller del pa: Per tal de promoure que els alumnes de la comarca d’Osona realitzin activitats 
educatives en la mateixa comarca, el Consell Comarcal d’Osona promou unes ajudes pel 
desplaçament dels alumnes que participin en els projectes següents: 
 
Taller del pa.- “El pa. Un aliment necessari dins la nostra dieta alimentària” és una activitat que es 
realitza per vuitè any consecutiu per part de l’Associació de Forners d’Osona, la coordina el Centre 
de Recursos Pedagògics d’Osona i hi col·labora la Universitat de Vic. 
 
Aquesta activitat, pretén posar a l’abast dels estudiants de primària de les escoles osonenques 
l’anomenat Taller d’elaboració de pa, per tal que així coneguin com s’elabora el pa gràcies a 
l’atenció de quatre flequers de la comarca.  
 
Aquest taller es du a terme a principis del mes de març de 2012 a l’Escola Universitària 
Politècnica de Vic, i per tal d’afavorir la màxima afluència d’alumnes, des del Consell s’estableix 
una línia d’ajuts destinats al transport dels alumnes participants que comporta per les escoles 
de la comarca, amb una quantitat màxima de 2000 euros. 
 
Entrem als museus d’Osona.- Des de fa tres cursos escolars s’ha consolidat la proposta que 
té per títol “Entrem als museus d’Osona”, amb la qual s’ha posat a l’abast de les escoles 
osonenques una oferta àmplia i variada de programes pedagògics que es duen a terme en els 
museus de la nostra comarca. 
 
Considerem que és una bona manera d’afavorir i d’incentivar el coneixement del territori a 
través de la història, l’art, el pensament i la cultura, adreçant-ho als alumnes de la nostra 
comarca de forma desglossada en diferents nivells educatius, la qual cosa permet que l’activitat 
sigui alhora divertida i profitosa pels seus coneixements. 
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El Consell Comarcal d’Osona posa a disposició de les escoles 16.000 euros que es 
distribueixen entre les sol·.licituds que presenten les diferents escoles públiques i concertades 
de la comarca. El Consell intenta abonar la despesa que comporta el desplaçament dels 
alumnes de la comarca que participen en les activitats pedagògiques que organitzen els 
museus del territori. 
 
El conjunt de totes aquestes tasques té una repercussió directa en el pressupost del Consell 
Comarcal, superant els 4 milions d’euros de despesa. 
 
La casuística diària i la complexitat que suposen la coordinació, la supervisió i la immediatesa 
en la resolució d’un elevat nombre de situacions imprevisibles; requereix poder disposar d’un 
òrgan complementari creat ad hoc, de tal manera que es pugui garantir el funcionament 
correcte dels diferents serveis de l’àrea d’Educació. 
  
Altrament, és necessari que aquest nou òrgan estigui integrat per la consellera comarcal 
d’Educació, en base a la delegació que té encomanada, la gerent del consell pel seu vesant 
directiu i el coneixement integral de la gestió de l’ens comarcal, i la tècnica responsable de 
l’àrea. 
 
Per tot això, i a l’empara de l’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Tenint en compte que el Ple Comarcal és l’òrgan competent per a la seva creació. 
 
Per trenta vots a favor, un vot en contra, corresponent a la consellera Liliana Vilanova i una 
abstenció, corresponent a la consellera Roser Mas, s’acorda: 
 
Primer.- Crear un comitè com a òrgan complementari de l’Àrea d’Educació que permeti 
coordinar, supervisar i donar solució a l’elevat nombre de situacions imprevisibles que 
sorgeixen, majoritàriament, a conseqüència de la complexitat del servei de transport, del servei 
de menjadors, així com de la distribució i el control de les beques i la resta d’ajuts que 
s’ofereixen des del Consell Comarcal als escolars.  
 
Segon.- El Comitè de Coordinació i Suport a l’Àrea d’Educació, estarà integrat per les persones 
que directament participen en la gestió de les competències delegades i que són les següents: 
 
- Presidenta: La senyora Mercè Punti Sañé, consellera delegada de l’Àrea d’Educació 
- Vocals:  La senyora Anna Seijas i Vila, gerent del Consell Comarcal  

La senyora Anna M. Mayans i Masoliver, tècnica cap de l’Àrea 
d’Educació i, si escau, la senyora Anna Rufí Vilà, tècnica cap de l’Àrea 
de Serveis Socials. 

 
Actuarà de secretària, la senyora Anna M. Mayans i Masoliver. 
 
Tercer.- La periodicitat i l’horari de celebració de les reunions del Comitè, s’establirà en la 
primera reunió que aquest celebri un cop constituït, i podrà ser modificable en funció de les 
necessitats del servei. Això no obstant, la periodicitat mínima de les reunions serà de dues 
ordinàries per setmana  
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Quart.- Els vocals membres del Comitè no percebran cap tipus de retribució complementària, ni 
tan solament per l’assistència a les reunions, les quals es celebraran dintre l’horari de treball. 
 
La presidenta percebrà la quantitat de 125 € per cada reunió que es celebri en caràcter oficial, 
quantitat que engloba els treballs de preparació i examen de tots els assumptes relacionats 
amb la seva àrea. La quantitat màxima atribuïda a la partida amb aquesta destinació és de 
12.000 €. 
 
 
11. DECLARACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE VILANOVA DE SAU I DE 
L’ERMITA DE SANT FRUITÓS DEL GRAU DE GURB COM A BÉNS CULTURALS 
D’INTERÈS LOCAL 
 
Vistos els escrits tramesos pels ajuntaments de Vilanova de Sau i Gurb instant la declaració 
com a béns culturals d’interès local l’església de Santa Maria de Vilanova de Sau i l’ermita de 
Sant Fruitós del Grau de Gurb, respectivament, per així ser incloses en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català; 
 
Atès que tant a l’església de Santa Maria de Vilanova de Sau com a l’ermita de Sant Fruitós del 
Grau de Gurb hi concorren circumstàncies que les fan aptes per a aquesta declaració d’acord 
amb l’informe redactat pel senyor E. Imanol Yll Aguirre en el cas de l’església de Santa Maria 
de Vilanova de Sau i l’informe redactat per la senyora Maria del Agua Cortés Elía, tècnica de 
Patrimoni Cultural de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona en el cas de 
l’ermita de Sant Fruitós del Grau de Gurb, que consten en els seus respectius expedients; 
 
Atès que la competència per declarar un bé cultural d’interès local correspon al Consell 
Comarcal, quan es tracta d’un bé situat en un municipi de fins a cinc mil habitants com és els 
presents casos, d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català; 
 
Vistos els expedients tramitats per a efectuar aquestes declaracions en els que hi consten els 
respectius informes tècnics; 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Declarar béns culturals d’interès local els immobles següents: 
 

- l’església de Santa Maria de Vilanova de Sau 
- l’ermita de Sant Fruitós del Grau de Gurb 

 
Segon.- Comunicar aquest acord, juntament amb els respectius informes tècnics, al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, perquè en faci la inscripció en el 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català i als ajuntaments de Vilanova de Sau i Gurb pel seu 
coneixement. 
 
Tercer.- Facultar el president del Consell o membre en qui delegui tan àmpliament com en dret 
sigui necessari per al més eficaç desplegament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris. 
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La consellera M. Milagros Martínez dóna les gràcies al Ple, en nom de l’Ajuntament de Vilanova 
de Sau, per declarar l’església del poble com a bé cultural d’interès local. 
 
 
12. MOCIÓ DE SUPORT A L’ESCOLA CATALANA 
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament contra l’escola 
catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no 
separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un 
nivell de cohesió social acceptable. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules han 
donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de 
diferents institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques en 
l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues 
llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
l’Estat espanyol. 
 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el 
català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i culturals, 
alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves dels darrers 
moviments migratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles. 
 
Pensem que aquest model no es pot veure amenaçat per les decisions d’uns tribunals espanyols 
desconeixedors de la realitat catalana que, amb les seves decisions, atempten contra la columna 
vertebral de la nostra societat: la llengua catalana, i que es posen del costat d’uns partits i d’unes 
associacions espanyolistes i anticatalanes que tenen com a únic objectiu l’anihilació de tot allò que 
ens caracteritza i ens defineix com a nació. 
 
Cal tenir en compte, així mateix, que la persecució contra la llengua catalana no és un fet que 
només afecti el Principat de Catalunya, ja que els governs del Partit Popular al País Valencià i ara 
de nou a les Illes i a l’Aragó, en el cas de la Franja de Ponent, tenen en el seu punt de mira també 
en la llengua pròpia i comuna dels Països Catalans i estan fent tot el possible perquè en aquests 
territoris, aquesta, esdevingui residual en benefici del castellà. 
 
Per trenta-un vots a favor i una abstenció, corresponent al conseller Antoni Sánchez, s’acorda: 
 
1.- Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la interlocutòria del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d’immersió 
lingüística als centres educatius de Catalunya.  
 
2.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la 
comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes 
sentències ni altres similars que les puguin seguir. 
 
3.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes sentències i 
instar el govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei d’Educació de 
Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
4.- Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de 
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Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la plataforma 
Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa. 
 
Seguidament, el president, Joan Roca, diu que el text que s’ha aprovat és pel consens que s’ha 
arribat amb la CUP, que és qui va presentar la moció inicialment. 
 
El conseller Antoni Sánchez diu que s’ha abstingut perquè no veu clar el fet que en el text de la 
moció hi consti la paraula instar, ja que això representa instar a la desobediència d’una 
sentència d’un tribunal, és instar a la prevaricació, tot i que esta d’acord en defensar la llengua i 
l’escola catalana tan com sigui necessari. 
 
El president, Joan Roca, diu que en el text que s’ha aprovat hi ha hagut un canvi i que 
concretament el text que s’ha aprovat és el text d’Omnium Cultural i creu que no insta al govern 
de la Generalitat a desobeir la sentència del Tribunal. 
 
 
13. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2011 
 
El Correllengua 2011 va començar a caminar el passat dissabte 2 de juliol a Sant Llorenç 
Savall (Vallès Occidental), amb un conjunt d'actes dedicats a recordar la figura del poeta i 
escriptor Joan Oliver "Per Quart", autor homenatjat enguany en commemoració del 25è 
aniversari de la seva mort. 
 
El Correllengua és un dels màxims exponents del treball en xarxa entre associacions i 
persones d'arreu del país que lideren projectes de defensa i promoció de la nostra llengua i 
cultura. Des d'una proposta lúdica i festiva, el Correllengua reivindica el foment de l'ús social de 
la llengua, difon la riquesa de la nostra cultura i enforteix la nostra personalitat i autoestima com 
a poble. Per aquest motiu és cabdal que el Correllengua continuï essent un moviment viu, 
transversal i es vagi consolidant i ampliant. 
 
La CAL vol ser aquest element que dóna cohesió i unitat al moviment, dotant als organitzadors 
del Correllengua de les eines necessàries per a què puguin realitzar les seves activitats amb 
més facilitat i orientar-los en tot allò que necessitin.  
 
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja 
que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur 
en un món cada cop més globalitzat.  
 
Per a tot això i per la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i 
comunitàries; per la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de 
les persones nouvingudes, per la consolidació que després de deu anys està assolint la 
iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general, per la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua catalana (CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana i pel compromís amb la llengua 
catalana que sempre ha caracteritzat aquesta comarca,  
 
Per unanimitat s’acorda: 
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1. Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la 
plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de 
la seva unitat.  
 
2. Donar suport a les entitats i grups de la comarca interessats en organitzar el Correllengua i 
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon desenvolupament de les activitats 
programades; si això fos necessari.  
 
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 
corporació.  
 
4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda.  
 
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als organitzadors del 
pas del Correllengua per la comarca.  
 
El conseller Jordi Casals dóna les gràcies al grup de la CUP per tenir la voluntat d’arribar a un 
acord amb els textos de les mocions. 
 
 
14. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
el president sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions de Presidència i 
de Gerència, que s’han adoptat des de l’ultima sessió plenària ordinària fins el dia d’avui, les 
quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes compresos en 
l’ordre del dia, per la qual cosa la corporació se’n dóna per assabentada. 
 
 
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
per unanimitat dels assistents s’acorda declarar d’urgència l’assumpte següent: 
 
 
15. CANVI D’UN REPRESENTANT A L’EMPRESA MIXTA DEPURADORES D’OSONA, SL 
 
Vist l’escrit presentat en data d’avui per l’Ajuntament de vic, en el qual se’ns comunica que per 
acord adoptat pel Ple municipal en la sessió del dia 12 de setembre de 2011, nomenen el 
senyor Antoni Serrat Callís en substitució del senyor Josep Rafús Isern, en representació de 
l’ajuntament a l’empresa Depuradores d'Osona, SL. 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple Comarcal en sessió del dia 27 de juliol de 2011, pel qual és 
nomenava el senyor Josep Rafús Isern, com a representant de l’Ajuntament de Vic, a l’empresa 
Depuradores d'Osona, SL. 
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Per trenta-un vots a favor i una abstenció, corresponent a la consellera Liliana Vilanova, 
s’acorda: 
 
1.- Deixar sense efecte el nomenament del senyor Josep Rafús Isern, en representació de 
l’Ajuntament de Vic, per format part del Consell d’Administració de Depuradores d'Osona, SL. 
 
2.- Nomenar per formar part del Consell d’Administració de l’empresa Depuradores d'Osona, 
SL, en representació del Consell Comarcal d'Osona, el senyor Antoni Serrat Callís. 
 
3.- Notificar aquest acord a les persones i entitats afectades. 
 
 
16. PRECS I PREGUNTES 
 
Iniciat aquest punt de l’ordre del dia, el conseller Carles Baronet diu que l’ordre del dia del Ple 
d’avui és molt poca cosa, ja que han passat dos mesos des de la constitució del Consell i 
malgrat les bones intencions dels discursos dels membres de l’equip de govern, no li consta 
que cap dels municipis hagi rebut cap proposta d’actuacions del Consell i per això demana si 
pensen fer alguna cosa aviat, ja que sinó els ajuntaments es poden trobar que no surtin 
reflectides en el pressupost de l’any vinent i per tant es perdrà un any. Diu també que el seu 
grup té moltes propostes per als municipis de la comarca, que posen a disposició de l’equip de 
govern.  
 
El president, Joan Roca, respon que benvingudes les propostes, ja que el Consell està per 
resoldre temes i que ja s’estudiaran totes aquelles que es puguin portar a terme. Comenta 
també que el mes de setembre ha estat molt actiu. 
 
La consellera Mercè Puntí diu que des de la seva àrea, durant el mes de setembre, s’ha 
treballat a tota màquina per posar el curs en marxa i que ho han fet amb molt poques 
incidències. Diu que no només s’han gestionat els menjadors i el transport escolar, 
competències delegades per la Generalitat de Catalunya, sinó que també s’han reunit amb tots 
els directors i les directores dels centres que és gestionen i se’ls ha facilitat propostes noves 
que alguns ja han pogut vehicular en els seus centres i que estan pendents de les respostes 
que espera siguin positives. 
 
La consellera Roser Mas diu que troba a faltar un posicionament contundent del Ple Comarcal 
contra les retallades en educació i el rebuig a la forma de tractar per part del govern la pobresa 
i l’exclusió social amb el PIRMI i per això demana quin és el posicionament de l’equip de 
govern respecte a aquests dos temes i perquè no s’ha fet una declaració tenint en compte que 
són temes que afecten els nostres ajuntaments. Demana també quines són les intencions de 
l’equip de govern en relació al Consell Econòmic i Social que es va crear el 2009 i que no ha fet 
massa reunions, ja que la taxa d’atur a la comarca va en augment i és una de les tasques que 
ha de treballar el Consell Econòmic i Social.. 
 
El president, Joan Roca, diu que precisament està previst que la modificació del reglament del 
Consell d’Alcaldes incorpori quins temes s’hi parlaran i, entre ells, hi ha els punts d’educació i 
de la pobresa. Diu també que des de l’Oficina de promoció econòmica s’està treballant en 
l’àmbit social. 
 
El vicepresident tercer, Miquel Arisa, diu que no és cert que el Consell Econòmic i Social s’hagi 
reunit poques vegades, ja que les diferents comissions no han deixat de treballar, en diversos 
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temes com l’educació, les empreses de treball social, etc. i s’estan fent propostes 
contínuament. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, lliuro aquesta acta. 
 
 El president,         El secretari, 
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