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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: 6/2011 
Caràcter: Ordinària 
Data: 21 de desembre de 2011 
Horari: de les 19 hores a les 21 hores i 35 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 
Josep Anglada Rius, portaveu 
Antoni Sánchez Gueldos, portaveu suplent 
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 ICV-EUiA-EPM 
 Roser Mas Illamola 

 CUP 
 Liliana Vilanova Orriols 

 
Gerent Anna Seijas i Vila 
Secretari Jaume Portús i Arimany 
Interventor Josep Saigí i Grau 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (5/2011) 
2. Modificació del règim de sessions del Ple Comarcal 
3. Aprovació del pressupost, bases d’execució i plantilla de personal per a l’exercici 2012 
4. Aprovació inicial de la modificació del reglament del Consell d'Alcaldes 
5. Aprovació inicial del projecte “Abastament d’aigua potable en alta al Lluçanès – sector est” 
6. Aprovació inicial del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la 

comarca d'Osona 
7. Ratificació de l’acord de dissolució del Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió 

digital local pública canal múltiple de Vic 
8. Modificació del servei comarcal de turisme del Consell Comarcal d'Osona 
9. Acceptació de l’encomana de gestió del servei d’ajuda a domicili efectuada per 

l’Ajuntament de Manlleu 
10. Creació de dos fitxers de dades de caràcter personal 
11. Canvi de representants en òrgans col·legiats  
12. Ratificació d’acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple 
13. Donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple 
14. Resolucions de presidència i gerència 
15. Moció d’adhesió a l’Associació de municipis per a la independència 
16. Moció “No a les retallades, per un compromís amb la justícia social” 
17. Moció en defensa de les reivindicacions dels ciclistes d’Osona i el Ripollès 
18. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior (acta 5/2011). 
 
 
2.- MODIFICCIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE COMARCAL 
 
Atès el que estableix l’article 14.2, b), del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre; l’article 42 del Reglament 
Orgànic Comarcal; els articles 97 i 98 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, i l’article 78 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Atès que cal fixar la periodicitat i l’horari de les sessions ordinàries del Ple comarcal; 
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Vist l’acord adoptat pel Ple Comarcal en la sessió extraordinària del dia 27 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Únic.- Modificar el punt primer de la part dispositiva de l’acord núm. 5 adoptat per aquest Ple, en la 
sessió extraordinària del dia 27 de juliol de 2011, el qual quedarà redactat de la manera següent: 
 
“Establir una periodicitat trimestral en el règim de sessions plenàries, i que el Ple del Consell faci 
les seves sessions ordinàries en primera convocatòria el darrer dimecres de l’últim mes de cada 
trimestre natural, a les 19 hores. Per al supòsit que aquest dia s’escaigui en festiu la sessió es farà, 
amb el mateix caràcter, el dimecres hàbil anterior. En tot cas la sessió no es podrà perllongar més 
enllà de les 24 hores del mateix dia.” 
 
En aquests moments, quan són les 19.12 hores, s’incorpora a la sessió la consellera Liliana 
Vilanova. 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 
PER A L’EXERCICI 2012 
 
Iniciat aquest punt de l’ordre del dia, el vicepresident primer Manel Romans, diu: 
 
“Pel que fa als ingressos, remarcar en primer lloc i en termes generals:  
 
Hi a una disminució un 18,86 % dels ingressos totals, per tant en inversió i en xifres absolutes 
són 5.171.502 del total. 
 
Pel que fa als ingressos corrents, la disminució és del 14,76 %, 3.102.643 euros. 
 
La disminució generalitzada dels ingressos en tots els capítols que componen aquest 
pressupost és conseqüència de la situació que viuen totes les administracions públiques i més 
tenint en compte que el Consell és un ens que depèn pressupostàriament d’altres 
administracions, principalment de la Generalitat i de l’ACA.  
 
Cal tenir també present la quasi inexistent capacitat impositiva que ens agreuja aquesta 
situació.  
 
Més concretament aquesta disminució dels ingressos prové de: 
 
Serveis tècnics i Medi ambient (2.300.000 del total, que representa un 44 %) 
 *ACA directa o indirectament: 

Per les millores o la gestió de les depuradores i la participació en les empreses 
de Medi ambient 

 
- Percentatge de benefici de les millores a les depuradores (800.000 €) 
- Percentatge de gestió de depuradores (200.000 €) 
- Assecatge tèrmic (300.000 €) 
- Participació en les empreses de Medi ambient (300.000 €) 
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I per altra banda per la disminució generalitzada de tots els convenis amb Generalitat i 
Diputació, com per exemple en el camp de l’energia, els programes de Promoció econòmica, 
Joventut, Ensenyament, Consum i Turisme. 
 
La participació en el Fons de cooperació com a instrument de finançament de les despeses 
generals del Consell també s’ha vist disminuït amb més de 100.000 euros.  
 
Cal remarcar l’excepció en els Serveis socials on els ingressos s’han mantingut o fins i tot 
reflecteixen un petit increment. 
 
Pel que fa a les despeses i per equilibrar el pressupost s’ha fet un estudi exhaustiu de totes les 
partides i s’han renegociat contractes, adaptat els pressupostos de cada servei als nous 
ingressos per evitar que aquest fet afectés el seu desenvolupament; s’han redissenyat 
estructures i circuits interns i s’han qüestionat i disminuït totes les despeses del dia a dia de la 
institució.  
 
A més, i per tal de poder tancar el pressupost, es va considerar necessari disminuir les partides 
de subvencions entenent que aquesta no és la finalitat principal de la institució i que els diners 
per poder-ho fer provenen dels recursos propis que enguany no hi són. 
 
Amb tot, no s’ha tancat cap servei amb l’excepció de l’atenció al públic a l’Oficina de Turisme 
pels motius ja exposats en el Consell d’Alcaldes i que es recordaran en el punt següent de 
l’Ordre del dia d’aquest Ple.  
 
Al mateix temps volem destacar l’esforç d’aquesta institució per mantenir el pressupost i les 
aportacions provinents de fons propi en els Serveis socials. Aquests que no es veuran afectats 
per la disminució de la despesa. Entenem que la seva raó de ser té una preferència cabdal en 
les polítiques d’aquest Consell Comarcal i més en els moments actuals quan són més 
necessaris que mai. 
 
A tall d’exemple, i tal i com podeu veure reflectit en la proposta dels pressupostos, s’han 
finalitzat contractes amb empreses externes per tal de tornar a portar certs serveis i actuacions 
des del Consell, baixes en algunes de les publicacions on estàvem subscrits, renegociació del 
servei de neteja o del contracte de telèfons, deixar sense partida l’aportació a la Fundació 
d’Habitatge i disminució del Capítol primer fruit d’algunes baixes voluntàries, finalitzacions de 
contractes i amortitzacions de tres places, entre d’altres.  
 
Pel que fa a la plantilla i al fet que m’acabo de referir, tothom sap que el Consell Comarcal 
d’Osona ha experimentat en els darrers anys una minoració significativa en el volum de treball 
a la majoria dels serveis que presta. 
 
Davant d’aquesta realitat és del tot imprescindible adoptar les mesures més adients per tal de 
reequilibrar els mitjans de què es disposa amb les necessitats reals.  
 
Efectuada la valoració de les càrregues de feina mitjançant estudis interns i externs que 
recullen quantitativament i objectivament els nivells de feina de cada servei i comparant 
aquestes dades amb els recursos humans adscrits a cadascun d’ells, n’ha resultat que cal 
amortitzar diferents llocs de treball i, correlativament, redistribuir les tasques entre el personal 
restant. D’entre aquests llocs de treball n’hi ha que en aquest moment estan vacants i d’altres 
d’ocupats. 
 
Els llocs de treball que s’amortitzen i que es troben vacants són els següents: 
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Una plaça de tècnic/a de Medi ambient, relacionat amb el servei que ha assumit l’empresa 
mixta Aigües d’Osona, SA amb personal de l’empresa. 
 
Una plaça de tècnic/a de grau mig responsable tècnic de l’Agència de l’Energia d’Osona. 
L’esmentat lloc de treball es troba vacant.  
 
Una plaça de tècnic/a mig, responsable de l’Oficina de Turisme comarcal, de caràcter laboral 
no permanent o temporal, atès que s’ha tancat l’oficina.  
 
Els serveis que en resulten afectats per aquesta amortització i que tenen places ocupades són 
els de Medi ambient i Serveis tècnics i el Servei d’assistència local.  
 
- Servei de Medi ambient i Serveis tècnics.  
 
S’ha constatat que les feines relatives a la borsa d’habitatge, rehabilitació, lloguer just, 
confecció de cèdules d’habitabilitat en la seva globalitat com a Departament han sofert una 
disminució important de volum.  
 
Aquesta circumstància fa necessària l’amortització d’un lloc de treball dels quatre que figuren 
adscrits al servei que, en atenció a un criteri de tipus de contracte i d’antiguitat, afecta al lloc de 
treball de l’auxiliar administratiu/iva ocupat interinament a jornada completa. 
 
El servei també es veu afectat amb caràcter general per una dràstica disminució de funcions 
exercides en l’anomenat cicle de l’aigua, especialment en la tramitació de permisos i el control i 
inspeccions encomanades d’abocaments d’aigües. 
 
Per aquesta raó, de les quatre persones tècniques de grau mig adscrites al servei és necessari 
amortitzar un lloc de treball, que d’acord amb un criteri de situació contractual i d’antiguitat 
afecta al lloc ocupat amb caràcter interí. 
 
Pel que fa al Servei d’assistència local i en virtut del programa de reordenació general dels 
serveis que porta a terme la corporació, es pretén crear un nou concepte d’assistència que 
trenqui amb l’actual visió tancada del servei. Es vol partir de la idea que el Consell ha de 
prestar assistència als ajuntaments en la totalitat dels seus serveis. Aquest fet comporta una 
reestructuració del servei enfocat fins a dia d’avui a l’assistència jurídica.  
 
La plaça que s’amortitza és la del lloc de treball amb contracte laboral, que de forma interina 
ocupava l’única auxiliar administrativa adscrita al servei i que era, a més, l’auxiliar 
administrativa amb menys antiguitat a la casa. Aquest fet no afecta als municipis ja que anirà 
acompanyat d’un canvi d’enfoc en la resta dels serveis.  
 
En darrer terme cal deixar constància que la reorganització que hem esmentat i que durem a 
terme en les properes setmanes també comporta modificacions d’algunes places per tal 
d’adaptar l’estructura del Consell a les noves necessitats. Així, i a tall d’exemple, un dels 
tècnics de Joventut de la casa passarà a gestionar el servei com a tècnic d’Ensenyament, ja 
que la complexitat d’aquesta àrea, el seu volum de pressupost i la càrrega de feina fa necessari 
un nou enfocament. Aquest fet permetrà que el tècnic compagini aquesta tasca amb la de 
Cultura, una àrea que fins ara tampoc ha tingut cap personal adscrit.  
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La finalitat és doble, adaptar la institució a les noves realitats tot adaptant el nombre de 
personal al volum de feina actual i, com ens pertoca, treballar per fer d’aquest Consell 
Comarcal una institució cada dia més eficient i, sobretot, treballant per als municipis.” 
 
La consellera Liliana Vilanova diu que votarà en contra pel poc temps que ha tingut per estudiar 
el pressupost i perquè no té clar el tema de les amortitzacions dels llocs de treball i que, com 
diu la moció que presenta en aquest Ple, s’haurien de disminuir els sous del càrrecs electes i si 
això es fes no s’haurien d’amortitzar les places. 
 
La consellera Roser Mas diu: 
 
“Bona tarda, 
 
Des d’Iniciativa Osona ja els avancem que no donarem suport al pressupost que avui ens 
presenta l’equip de govern, tot i que som conscients que el pressupost d’aquest any és 
especialment delicat ja que partim d’un canvi de cicle, d’una reducció d’ingressos molt 
important i d’un increment de les necessitats i urgències socials que encara avui no han tocat 
sostre, i que els ajuntaments de la nostra comarca pateixen d’una forma molt important. 
  
D’altra banda, estem convençuts que durant aquest any parlarem de pressupost i de 
modificacions de pressupost en diverses ocasions degut a la incertesa, a les demores i els 
incompliments reiterats que estan generant la resta d’administracions, sobretot, el Govern de la 
Generalitat. 
 
En aquest sentit, pensem que algunes de les previsions ingressos que es fan són certament 
aventurades i que fins que no coneguem el pressupost definitiu de la Generalitat i de l’Estat per 
al proper any no podrem estar segurs de quina serà la capacitat pressupostària del Consell.  
 
Des del nostre grup, ens hauria agradat que aquest pressupost no fos un pressupost de tràmit, 
un formalisme legal. Pensàvem que era urgent i necessari construir el pressupost en base a 
previsions reals d’ingressos i prioritats polítiques concretes. És per això que som conscients 
que cal assumir que no podrem finançar una part important del que s’està fent. I ara és quan 
toca fer política en majúscules: escollir, prioritzar, decidir.  
 
I és en aquest sentit, que no trobaran el nostre suport (un suport que, d’altra banda, tampoc no 
han demanat perquè no necessiten per obtenir majoria…), perquè entenem que aquest 
pressupost no respon a les necessitats ni respon al diagnòstic que creiem que caldria fer en la 
situació actual.  
 
El nou govern quatripartit (CDC, UDC, ERC i PSC), lluny de grans canvis en relació amb 
l’anterior mandat i amb la situació que estem vivint, presenta un pressupost de continuïtat 
respecte el 2011 però significativament a la baixa, que retalla en serveis i prestacions 
importants als ciutadans i als ajuntaments, i alhora redueix personal.  
 
Des del nostre punt de vista calia plantejar un pressupost amb una clara vocació social i 
municipalista que expressés un compromís concret i ferm de mantenir els serveis als 
ajuntaments per atendre els serveis assistencials de tota mena, especialment en l’àmbit de 
l’educació, les beques menjador o l’assistència social.  
 
Alhora, enteníem que aquest any els pressupostos havien de ser d’austeritat i contenció, ser el 
més realistes possibles i sobretot mantenir el que tenim i ser capaços de renunciar al que no 
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cal. Creiem que era un bon any per plantejar estratègies d’optimització de costos i reduir les 
despeses, aconseguir millors preus en la gestió, però… 
 
En canvi, estem davant d’un pressupost que retalla una mica més de 5 milions d’euros respecte 
el pressupost de l’any anterior, i tal com vostès acaben de dir, amb una minoració del 14% 
sobre despeses corrents i del 18% sobre inversions, i que afecta directament a serveis bàsics 
dels ajuntaments.  
 
Tot i que en global s’ha mantingut i fins i tot incrementat la partida de serveis socials, es veuen 
afectats a la baixa els diferents convenis de transport escolar o les beques menjador que 
disminueixen molt significativament per culpa dels incompliments de la Generalitat, així com 
també l’especial minorització de les transferències directes en matèria de serveis socials als 
ajuntaments, la retallada en les partides de violència domèstica o del pla d’immigració, tot un 
conjunt de programes que des del nostre punt de vista era important que no perdessin pes en 
el context actual.  
 
A favor seu s’ha reconèixer el manteniment o lleuger creixement que han patit els serveis 
d’atenció domiciliària, la qual cosa coincidim en que en el moment actual no es podia rebaixar. 
Ens hagués agradat que haguessin fet el mateix esforç en matèria de transport escolar i 
beques menjador.  
 
Per altra banda, ens sap especialment greu que qui hagi patit especialment la tisorada 
d’enguany siguin les polítiques ambientals amb la reducció important de serveis i amb la 
corresponent disminució de personal, cosa que trenca amb una vocació que pensem en aquest 
Consell era significativa respecte a les polítiques ambientals, degut a la seva capacitat 
inversora en portada d’aigües, residus, sanejament…. 
 
I per últim ens preocupa especialment que aquest pressupost no posi èmfasi ni faci cap gest 
important pel què fa a la lluita contra la crisi des dels municipis i molt especialment, en el tema 
de l’ocupació. Des d’Iniciativa pensem que té més sentit que mai es dediquin esforços a la 
promoció econòmica per acompanyar amb polítiques en moments de dificultats econòmiques, 
concertant iniciatives amb els municipis i posant una mica més d’imaginació. 
 
Des del nostre grup i amb el suport d’aquest Ple, a l’anterior mandat vàrem reclamar al 
Departament d’Empresa la ubicació d’una Aula de Recerca Activa de Feina per a la comarca, 
no sabem on ha quedat tot plegat, Ja sabem que la consignació del projecte SUMA’T ha passat 
directament als ajuntaments interessats, però tot i això ens agradaria saber quina és l’orientació 
de l’equip de govern en aquest sentit. Com dèiem, pensem que tenim molt camp per córrer i 
ens agradaria que el Consell tingués una estratègia coherent en aquesta matèria que a dia 
d’avui no està tenint. 
 
Una bona mostra és el caràcter poc operatiu del Consell Econòmic i Social, un òrgan que des 
del nostre punt de vista hauria d’impulsar aquest full de ruta però que a dia d’avui té un caràcter 
merament simbòlic. 
 
Ens agradaria també que ens exposessin quin és el full de ruta en matèria d’habitatge des de la 
Fundació per a l’habitatge pels propers anys ja que considerem que és un problema greu per a 
molts ciutadans i que des dels municipis i la resta d’administracions no s’està donant la 
resposta pertinent en aquest conflicte social. Nosaltres seríem partidaris que des del Consell es 
destinés una part dels recursos a assessorar i a donar suport als ajuntaments i a les oficines 
locals d’habitatges en matèria de mediació en l’habitatge, sobretot per fer front als problemes 
de desnonaments que a dia d’avui estan patint molts ciutadans. 
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Ho deixo aquí perquè he exposat arguments que em semblen suficients per justificar el nostre 
vot en contra. 
 
Ja per acabar, dir-los que el nostre grup no hi donarà suport perquè entenem que aquest 
pressupost no dóna resposta a les necessitats que a dia d’avui té la comarca. però també 
vostès no han fet cap esforç per incorporar el nostre vot en aquest pressupost. Podríem haver 
arribat a acords i haver defensat des d’ICV un pressupost compartit. No ha estat així però 
esperem poder-ne seguir parlant els propers mesos.” 
 
El conseller Josep Anglada Rius diu: 
 
“Senyors consellers i senyores conselleres,  
 
Avui s’ha d’aprovar el pressupost per a l’any 2012. 
 
És evident que a vostès els és absolutament igual el que diguem els demés consellers de 
l’oposició. 
 
I dic que els hi és absolutament igual perquè vostès ja disposen d’una majoria molt àmplia per 
tal d’aprovar aquest ridícul pressupost. 
 
I dic ridícul perquè al cap i a la fi és el que pensen vostès encara que no s’atreveixen a dir-ho.  
 
Aquest pressupost que ens presenten avui aquí per a la seva aprovació és un pressupost 
sense ànima. 
 
És un pressupost poc eficaç. 
 
I és un pressupost sense coratge i sense empenta per a un moment tan difícil com l’actual. 
 
És un pressupost clavat als dels darrers anys, però empitjorat a la baixa.  
 
És el cinquè pressupost que veig des que sóc conseller comarcal i la veritat és que cada 
vegada em miro més aquest pressupost amb una certa decepció i amb una certa preocupació. 
 
El pressupost que presenten avui és un pressupost poc útil i inadaptat als temps actuals. 
 
És un pressupost sense dinamisme.  
 
És un pressupost sense impuls per a polítiques d’interès primordial per al ciutadà de la 
comarca d’Osona. 
 
En definitiva és un pressupost d’anar fent, és a dir, qui dia passa anys empeny.  
 
Des del nostre grup comarcal de PxC veiem que ni CiU, ni el PSC, ni els nous flamants 
consellers d’ERC que ha entrat a formar part de l’equip de govern, no s’han adonat que la crisi 
econòmica ha canviat les necessitats de la comarca d’Osona. 
 
O, si se n’adonen, fan veure que no. 
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Vostès no han canviat de xip i pel que veig la incorporació dels consellers d’ERC no ha servit 
per a res per tal de fer-los canviar el xip. 
 
És clar que no estem d’acord en moltes de les partides ni amb la seva distribució.  
 
Però no volem entrar en el debat puntual perquè no serviria de res.  
 
Està clar que aquest no és el pressupost que hauria presentat el nostre grup comarcal de PxC. 
 
Aquest és un pressupost on pràcticament no hi ha res a comentar. 
 
I no hi ha res a comentar perquè tal com hem dit abans és un mal pressupost. 
 
Un pressupost amb falta de vitalitat política dels qui avui estan governant aquest Consell 
Comarcal. 
 
I un pressupost que una vegada més demostra ser l’expressió d’un tripartit sense vida i sense 
cap idea. 
 
Mirin, jo ja vaig dir en certa ocasió que si seguim amb la misèria d’aquests pressupostos al final 
hauríem d’anar a demanar caritat a Càritas.  
 
Fixin-se vostès la progressió dels pressupostos d’aquest Consell Comarcal: 
 
L’any 2008 hi havia un pressupost de 50 milions d’euros dels quals 27 milions d’euros eren 
destinats a inversions. 
 
L’any 2009 el pressupost era de 45 milions d’euros i 24 milions d’euros destinats a inversions.  
 
L’any 2010 el pressupost era de 32 milions d’euros i se’n varen destinar 13 milions d’euros a 
inversions. 
 
L’any 2011, és adir l’últim any de la legislatura, el pressupost es va quedar en 27 milions 
d’euros i 4 milions d’euros en inversions. 
 
Per a l’any que ve la ridícula xifra de 22 milions d’euros i tan sols 2 milions d’euros per a 
inversions. 
 
Vostès es creuen de veritat que amb aquest pressupost es poden cobrir les necessitat dels 
ciutadans osonencs ?  
 
Vostès no sé si s’ho creuen, però el nostre grup comarcal de PxC no ens ho creiem.  
 
Ho veuen vostès clar que al final m’hauran de donar la raó i haurem d’anar tots plorant a 
Càritas per tal de poder fer els propers pressupostos del Consell Comarcal ?  
 
Un defecte important que hem trobat en els pressupost d’enguany. 
 
Si en el transcurs de l’ultima legislatura s’havia corregit a la baixa les despeses de personal del 
Capítol I, després de les reivindicacions fetes tant per part del nostre grup comarcal de PxC i 
d’ERC, ara vostès tornen incrementar el Capítol I amb un 3 % més, situant-lo en un 8 % en el 
global del pressupost. 
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Alguna cosa ens haurien de dir els consellers de grup comarcal d’ERC, el perquè d’aquest 
increment en el Capítol I, ja que en l’última legislatura, i en paraules de la senyora Filo Tió, tant 
vostès com nosaltres les despeses del personal dèiem que no podien representar més del 5 % 
del pressupost. 
 
Com veuen i com poden entendre i sé que ho entenen, PxC no pot donar suport a uns 
pressupostos que no els convencen ni a vostès mateixos. 
 
No podem donar suport a uns pressupostos que no estan a la mínima altura per poder fer front 
a les necessitat reals de la nostra comarca en aquest temps de crisi. 
 
En definitiva, malgrat ens hagués agradat poder-hi haver votar a favor, per responsabilitat i per 
sentit comú no podem donar el nostre suport als pressupostos que ens han presentat. 
 
Uns pressupostos, repeteixo i tal com he dit al començament, que són poc útils, inadaptats als 
temps actuals, sense dinamisme i sense impuls. 
 
Gràcies per la seva atenció.” 
 
El conseller Carles Baronet diu: 
 
“Coincidim plenament amb el comentari de la consellera de la CUP quan diu que se’ns ha lliurat 
la documentació del pressupost tan sols set dies abans del Ple i esperem que per a l’any que 
ve es corregeixi aquest fet i ens preocupa que tota la documentació que s’ha lliurat avui no 
coincideixi amb la que es va lliurar el dia de la Comissió informativa. 
 
El Grup d’Independents farem una proposta constructiva, amb la voluntat d’adaptar el Consell 
com deia el conseller Romans a les noves realitats, que no són noves ni velles, són les realitats 
de sempre, assistir i donar servei a tots els municipis d’Osona. 
 
Punt 1. Insuficiència de la Memòria: 
 
La Memòria que acompanya el pressupost, i que teòricament l’hauria de justificar, és insuficient 
i sembla elaborada més per complir un tràmit burocràtic que no per explicar-lo i justificar-lo. 
 
Així, davant un pressupost que expressa una important disminució dels ingressos i les 
despeses corrents de més del 14,7 % no s’aprofundeix sobre les causes ni les conseqüències. 
 
Tampoc no presenta cap proposta seriosa d’actuació per fer front a aquesta davallada, ni cap 
pla de reestructuració, ajustament i priorització de les activitats i serveis del Consell per 
redimensionar-lo i ajustar-lo a la nova realitat (més enllà de fer fora alguns dels treballadors en 
una situació laboral més feble). 
 
De la mateixa manera, no presenta cap proposta d’actuació en la millora dels serveis als 
municipis, qüestió sobre la qual ja tornarem. 
 
En definitiva, es presenta com un tràmit intranscendent quan, de la lectura de la proposta de 
pressupost, es dedueix clarament que el Consell està seriosament afectat per la situació 
econòmica general i, especialment, per la política de constants retallades de despesa pública 
de la Generalitat, la qual cosa li urgeix una actuació política clara i decidida per reorientar el 
seu futur. 
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Punt 2. Consideració econòmica general: 
 
El pressupost presentat reflecteix una extraordinària feblesa econòmica del Consell. 
 
Així: 
 
- Els ingressos corrents pugen a 17.917.580 € (-14,76 % respecte a 2011) 
- Les despeses corrents pugen a 17.899.580 € (-14,77 % respecte a 2011) 
- El saldo, doncs, de moviments corrents és només de 18.000 €, que es destinen a pagar 

un crèdit. 
 
Això vol dir que la caiguda només d’un 1 % dels ingressos o l’augment d’un 1 % de les 
despeses (cosa que com veurem és facilíssim que passi) donarà un resultat d’explotació 
deficitari. És obvi, doncs, que si no es pot actuar per incrementar els ingressos sí que s’haurien 
d’ajustar molt més les partides de despesa, ja que si s’entra en una situació de dèficit, i davant 
la manca de previsions sobre el futur del Consell que expressen aquests pressupostos, no hi 
haurà capacitat per superar-la ni per recuperar l’estabilitat pressupostària. 
 
I hem dit que és molt fàcil que es desestabilitzi el pressupost perquè així es dedueix de la seva 
lectura: 
 
D’una banda, i com a qüestió més important, reflecteixen una caiguda extraordinària 
d’aportacions de la Generalitat a la que –segons es dedueix- era l’activitat econòmicament més 
important del Consell: la gestió de les aigües residuals.  
 
Una altra prova, no només de la fragilitat dels comptes presentats sinó fins i tot del seu 
maquillatge, és l’evident contradicció que suposa presentar uns ingressos de 50.000 € per 
interessos de comptes i una despesa de 72.000 per interessos de pòlisses de crèdit. Si s’ha de 
pagar una quantitat tan elevada per pòlisses vol dir que es preveu una tresoreria amb constants 
descoberts que difícilment podrà generar els abundants interessos previstos. 
 
Vist tot això, no només es confirma la sensació de fragilitat abans dita, sinó la molt possible 
irrealitat dels pressupostos presentats. I, com ja direm, queda clar que cal un replantejament 
profund dels serveis del Consell que el pressupost presentat ni tan sols insinua. 
 
Punt 3. Consideració sobre el capítol de personal: 
 
Aquest capítol presenta una disminució notable del 17,96 % menys. 
 
Ara bé, aquesta reducció no respon a una reestructuració seriosa dels serveis sinó a diverses 
causes si més no discutibles: 
 
Es pressuposta només per pocs mesos la plaça de vicesecretari, sense precisar si, 
transcorreguts aquests es pensa amortitzar. Si no és així, la plaça anirà a concurs i s’ha de 
proveir per tot l’any perquè fàcilment pot cobrir-se, insisteixo, per concurs. 
 
No es pressuposta la plaça d’un tècnic de Medi ambient en excedència, però tampoc no 
s’aclareix si s’amortitza. 
 
I, allò que és pitjor, es produeix l’acomiadament de tres treballadors -amb una justificació 
juridicoeconòmica discutible- sense que això respongui a un replantejament i reestructuració 
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general del Consell, sinó simplement a un estalvi a compte dels contractes laborals més fràgils 
o més desprotegits que s’han trobat. 
 
En canvi, contradient qualsevol política d’estalvi i de contenció, la partida de retribució dels 
càrrecs electes s’apuja el 6,58 % i passa de 152.000 a 162.000 €. 
 
Que s’entengui que no diem que la plantilla és inamovible, sinó que la solució no és retallar-la 
arbitràriament. Si de l’estudi de les prioritats i la viabilitat dels serveis del Consell se’n dedueix 
que cal reduir-la ho preveurem, però no només afectant els tècnics o els seus auxiliars, sinó els 
seus comandaments polítics i funcionarials. 
 
Punt 4. El pressupost no conté cap proposta que millori els serveis als municipis: 
 
Des del primer dia tothom se n’ha omplert la boca i la coalició de govern del Consell no ha 
parat de dir-ho: que l’assistència i la cooperació amb els municipis eren la seva màxima prioritat 
(només cal repassar l’acta de constitució d’aquesta legislatura). 
 
El cert és, però, que el pressupost no conté cap proposta, ni una, en aquest sentit. Al contrari, 
preveu la minoració de les poques polítiques que es feien. 
 
Així, per exemple, quan examinem les assignacions al servei Assistència municipis -clau 
orgànica 08- trobem que pràcticament la totalitat de la partida és per al pagament d’un 
funcionari i que només 13.000 € (7.000 per a assistència tècnica i 6.000 per a formació) es 
dediquen a activitats de suport, mentre que l’anterior exercici van ser 20.000 €. Fins i tot una de 
les treballadores acomiadades era l’auxiliar d’aquest servei. 
 
Amb això no es veu enlloc cap programa actiu de formació continuada del personal municipal, 
d’organització de seminaris, de confecció d’expedients administratius i formularis tipus, 
d’elaboració de reglaments i ordenances, etc, que els ajuntaments necessiten molt i molt. 
 
Tampoc no s’atén a una necessitat cada vegada més seriosa de molts ajuntaments: la de 
resoldre la dificultat de tenir funcionaris tècnics superiors (arquitectes i enginyers) en plantilla, 
que molts altres consells comarcals han resolt contractant-los ells i posant els seus serveis a 
disposició dels ajuntaments, els quals paguen el seu cost. 
 
I podríem seguir molta estona perquè aquest tema sí que ens preocupa i en demanem 
solucions, ja que des del dia de la constitució d’aquest Consell nosaltres som els principals 
defensors dels 41 municipis més petits de la comarca. 
 
Res de tot això està previst en aquest pressupost, de manera que si més no un any més el 
Consell poc o molt poc ajudarà als ajuntaments, qüestió cada vegada més sensible en les 
circumstàncies difícils que travessem. 
 
Conclusions 
 
El pressupost per a 2012 ha de ser el resultat d’una anàlisi profunda de: 
- Quina és l’evolució previsible de la relació del Consell amb la Generalitat, de quins 

encàrrecs li efectuarà i li retribuirà en el futur 
- Quines previsions hi ha per part de l’Agència Catalana de l’Aigua en relació als serveis que 

històricament li ha prestat el Consell Comarcal 
- Quin és el balanç econòmic actual i previsible de cada servei del Consell i si hi ha veritable 

necessitat social de mantenir els que són deficitaris 
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- Com es preveu la continuïtat de les gestió dels serveis socials, tant els primaris com el SAD 
i altres 

- Quins serveis es volen prestar -o millor dit, s’han de prestar- als ajuntaments i com es 
financen; formació, assessorament, tècnics compartits, etc. 

 
I, a partir d’aquí, com es redefineixen les prioritats, les activitats i l’estructura del Consell. 
 
I és que quan s’acaben les rutines administratives anar reproduint any era any situacions 
econòmiques previstes i previsibles és quan, més que mai, ha d’activar-se la imaginació i, en 
resum, la política.  
 
He parlat de reorientació, de replantejament, de reestructuració, en definitiva de la capacitat de 
discernir què és més important en aquests moments de canvis de model i com s’administren 
més bé els recursos per satisfer les demandes socials. 
 
De tot el que hem dit es dedueix clarament que no podem aprovar aquest pressupost. Però allò 
que ens importa no és votar-hi en contra i “quedar bé”. Al Ple d’investidura d’aquest mandat 
vàrem dir, textualment: “Venim a reclamar un Consell bolcat el 100 % en el servei als 
ajuntaments. La passivitat d’aquest Consell els darrers 4 anys no es pot tornar a repetir, no ens 
la podem permetre”. 
 
Per això els fem la següent proposta formal: 
 
1. que l’equip de govern retiri el pressupost presentat,  
2. acordar la pròrroga del pressupost 2011 i  
3. iniciar immediatament el treball de confeccionar un pla de prioritats i viabilitat del Consell 

Comarcal i de cada un dels serveis que presta i ha de prestar, consensuar-lo amb tots els 
grups i amb el personal del Consell i presentar el pressupost que se’n derivi i que reflecteixi 
aquest treball urgent i imprescindible que ara no s’ha fet. 

 
De no fer-ho així creiem sincerament que aquest Consell no té futur i, allò que és més greu, 
acabarà perdent la seva utilitat per als municipis osonencs, preocupat només en perpetuar la 
seva estructura.” 
 
El president Joan Roca diu que les previsions d’ingressos són reals, ja que s’han revisat tots 
els convenis amb la Generalitat de Catalunya i s’ha fet amb la màxima cura possible. Diu que 
efectivament, tal i com s’ha dit, la documentació s’ha lliurat justa de temps, però com ja es va 
explicar ve donat pel fet d’esperar fins a l’últim moment per tenir la màxima previsió real dels 
ingressos. Reconeix que la reducció del 14 % és per austeritat i que tot i això no es clausura ni 
es redueix cap servei. Diu que en els temes de Transport i beques escolars, Promoció 
econòmica, Habitatge i Borsa de treball, el Consell hi destina els diners que rep, ja que són 
ingressos finalistes. Diu, en referència al comentari de PxC de que és un pressupost ridícul, 
que tan de bo poguessin presentar un pressupost de 50 milions d’euros amb 24 milions 
d’inversions com l’any 2009, però actualment això no és possible ni real. Comenta també que 
realment la partida del servei d’assistència local no hi és, però és perquè a partir d’ara tot el 
Consell farà assistència local als municipis. Diu que el futur dels consells comarcals depèn de 
les aportacions que faci la Generalitat de Catalunya i per tant en això s’han basat a l’hora de 
confeccionar el pressupost, el qual no es retira. 
 
Finalitzades les intervencions, el president posa a votació la proposta presentada, i s’obté el 
resultat següent: 
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Vots a favor: 26, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM i PSC-
PM 

Vots en contra:   5, corresponents als membres presents dels grups IdO, ICV-EUiA-EPM i 
CUP 

Abstencions:   2, corresponents als membres presents del grup PxC 
 
A la vista del resultat obtingut, el president declara aprovat l’acord següent: 
 
“A proposta del president del Consell Comarcal d'Osona, previ examen detingut de la 
documentació que integra el pressupost i vist l’ informe de secretaria i de la intervenció comarcal, 
es proposa al Ple del Consell l’adopció dels acords següents: 
 
1r.- Aprovar el pressupost del Consell Comarcal d'Osona per a l’exercici de 2012, i les seves bases 
d’execució, de conformitat amb el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. El 
resum per capítols de l' esmentat pressupost és el següent: 
 

CONSELL COMARCAL D’OSONA 
ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol III 
Capítol IV 
Capítol V 
Capítol VII 

Taxes i altres ingressos 
Transferències corrents 
Ingressos patrimonials 
Transferències de capital 

8.843.200,00
8.895.736,00

178.644,00
4.338.000,00

Total ingressos 22.255.580,00
 

ESTAT DE DESPESES 
Capítol I 
Capítol II 
Capítol III 
Capítol IV 
Capítol VI 
Capítol VII 
Capítol IX 

Despeses de personal 
Despeses de béns corrents i serveis 
Despeses financeres 
Transferències corrents 
Inversions reals 
Transferències de capital 
Passius financers 

1.760.275,00
9.261.367,00

72.000,00
6.805.938,00
1.838.000,00
2.500.000,00

18.000,00
Total despeses 22.255.580,00

 
2n.- Amortitzar els següents llocs de treball de la plantilla de personal del Consell, atenent als 
raonaments a l’annex “A” Reorganització administrativa del Consell Comarcal d’Osona, que 
s’acompanya a aquesta proposta.: 
 
a) Personal eventual  

- Tècnic de medi ambient – aigües. Vacant. 
b) Personal laboral fix o indefinit: 

- Serveis Tècnics 
- Tècnic grau mig a jornada completa responsable tècnic de medi ambient 

aigües, ocupada amb contracte laboral en caràcter interí. 
- Serveis Generals 

- Tècnic de grau mig (Subescala serveis especials) – Responsable tècnic 
Agència de l’Energia d’Osona - Vacant 

- Auxiliar administratiu, del servei d’assistència local, ocupada amb 
contracte laboral en caràcter interí.  
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- Auxiliar administratiu a jornada completa de l’Agència de l’Energia i 
Habitatge, ocupada amb contracte laboral en caràcter interí. 

c) Personal laboral no permanent o temporal 
- Tècnic mig, responsable oficina turisme comarcal – AODL – Vacant 

 
3r.- Aprovar la plantilla de personal al servei del Consell i la relació de llocs de treball que ha 
d’existir en l’organització d’aquest Consell Comarcal durant l’exercici de 2012, en la forma 
següent: 
 

PLANTILLA DE PERSONAL 
Places Categoria Subgrup CD Àrea i/o Servei – lloc de treball 
I.- Personal eventual 

1 Gerent A1/A2 30/26 Gerent  
1 Gerent A2 20 Gerent Osona Turisme  

Total de places de personal eventual: 2 
II.- Personal funcionari 

a) Amb habilitació de caràcter estatal 
1 Secretari A1 27 Secretaria general  
1 Vicesecretari A1 30/27 Secretaria general 
1 Secretari tècnic SAL A1 27 Secretaria tècnica del Servei d'Assistència Local  
1 Interventor A1 30/27 Intervenció general  
1 Tresorer A1 27 Tresoreria (en règim d'autorització especial)  

b) Escala d’administració general 
Subescala tècnica 

1 Tècnic administració 
general A1 27 Cap de serveis personals i suport jurídic  

Subescala administrativa 
1 Administratiu C1 16 Servei de recaptació (assignat a l’OARCO)  
1 Administratiu C1 18 Administratiu serveis generals i secretaria  
1 Administratiu C1 16 Responsable servei d’informàtica  

c) Escala d’administració especial 
Subescala tècnica – classe tècnica superior 

1 Tècnic superior A1 27 Suport jurídic intervenció-tresoreria i àrea de medi ambient  
Subescala tècnica – classe tècnica de grau mitjà 

1 Tècnic de grau mig A2 20 Responsable secció i coordinació joventut i esports  
Total de places de funcionaris: 11 
III.- Personal laboral fix o indefinit 

a) Serveis tècnics 

1 Titulat superior 
Enginyer superior A1 27 Enginyer superior - Servei d’obres, medi ambient i activitats  

1 Tècnic grau mig - 
Arquitecte tècnic A2 22 Responsable tècnic Servei d’habitatge 

1 Tècnic grau mig- 
Enginyer tècnic  A2 22 Responsable àrea tècnica Medi ambient 

1 Tècnic grau mig- 
Cap de laboratori A2 22 Responsable laboratori 

1 Tècnic grau mig A2 20 Responsable secció i coordinació medi ambient-camins 
1 Tècnic grau mig A2 20 Responsable secció i coordinació residus 
1 Tècnic grau mig A2 20 Responsable secció i coordinació aigües i sanejament 
1 Tècnic grau mig A2 20 Responsable inspeccions aigües i sanejament 
1 Tècnic grau mig A2 18 Responsable tècnic medi ambient 

b) Serveis generals 
1 Tècnic superior A1 24 Responsable àrea de Consum  
1 Tècnic grau mig A2 20 Responsable secció i coordinació Serveis Socials  
1 Tècnic grau mig A2 18 Responsable secció i coordinació Educació i Cultura 

1 Tècnic grau mig A2 20 Responsable secció i coordinació turisme comarcal – Osona 
Turisme 
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1 Tècnic grau mig A2 18 Responsable tècnic Pla d’immigració 
1 Tècnic grau mig A2 18 Responsable tècnic promoció econòmica  
1 Administratiu C1 16 Tècnic administratiu Medi ambient  
1 Auxiliar administratiu C2 14 Auxiliar habitatge i Serveis generals  
1 Auxiliar administratiu C2 14 Auxiliar serveis personals i secretaria 
1 Auxiliar administratiu C2 14 Auxiliar intervenció i medi ambient  
1 Auxiliar administratiu C2 14 Auxiliar comptable  
1 Auxiliar administratiu C2 14 Auxiliar educació 
1 Auxiliar administratiu C2 16 Auxiliar medi ambient  
1 Auxiliar administratiu C2 14 Auxiliar Arxiu Comarcal d’Osona  
1 Auxiliar administratiu C2 14 Auxiliar habitatge - cèdules d’habitabilitat – 26 h/setmana  
1 Auxiliar administratiu C2 14 Auxiliar Servei de Consum  
1 Auxiliar administratiu C2 14 Auxiliar administratiu serveis generals i secretaria  

1 Subaltern Agrupacions 
prof. 12 Registre i recepció  

1 Subaltern Agrupacions 
prof. 12 Recepcionista – telefonista- registre d’entrada 

1 Subaltern Agrupacions 
prof. 12 Consergeria – reserva discapacitats 20 h/setmana 

Total de places laborals fix o indefinit: 29 
IV.- Personal laboral no permanent o temporal 

1 Tècnic mig A2 18 Agent de dinamització territorial – ILOQUID 
1 Tècnic mig A2 18 Responsable control obres PSARU i plans de protecció civil 
1 Tècnic mig A2 18 AODL Agència Energia d’Osona 
1 Tècnic mig A2 18 Programa Suma’t 

Total de places laborals no permanent o temporals: 4 
 
4t.- Com a conseqüència de les modificacions introduïdes en la plantilla de personal es modifica el 
catàleg de llocs de treball del Consell Comarcal d’Osona d’acord amb l’annex “B” que s’acompanya 
a aquesta proposta. 
 
5è.- Executar les actuacions assenyalades en l’article 127 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, i en 
l’article 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en la forma i en els terminis establerts en les normes 
esmentades i facultar el president tan àmpliament com en dret sigui necessari per al 
desenvolupament d’aquests acords. 
 
6è.- Aprovar el pressupost de l ’Organisme Autònom de Recaptació per a l’exercici de l’any 
2012, les seves bases d’execució i la plantilla de personal. El resum per capítols de l’esmentat 
pressupost és el següent: 
 

ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ 
ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol IV 
Capítol V 

Transferències corrents 
Ingressos patrimonials 

157.192,00
2.000,00

Total ingressos 159.192,00
 

ESTAT DE DESPESES 
Capítol I 
Capítol II 
Capítol IV 

Despeses de personal 
Despeses de béns corrents i serveis 
Transferències corrents 

124.400,00
9.792,00

25.000,00
Total despeses 159.192,00
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7è.- Aprovar la plantilla de personal de l’ Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d'Osona 
per a l’exercici de 2012 que queda definida de la manera següent: 
 

PLANTILLA DE PERSONAL 
Places Categoria Grup CD Àrea i/o Servei 

I.- Personal eventual 
1 Gerent A1 o A2 30 o 26  

Total de places de personal eventual: 1 
II.- Personal funcionari 

a) Amb habilitació de caràcter estatal 
1 Secretari A1 30  
1 Interventor A1 30  
1 Tresorer A1 27  

Aquests llocs de treball els ocuparan les mateixes persones que exerceixen aquests càrrecs en el Consell Comarcal 
b) Escala d’administració general 

Subescala administrativa 
1 Recaptador C1 16 Control de les tasques de recaptació i informàtica 
1 Cap de gestió C2 15 Tramitació administrativa, gestió cadastral i control comptable 

Total de places de funcionaris: 5 
 
8è.- El Pressupost General consolidat per a l’exercici de l’any 2012 queda fixat, a nivell de capítols, 
deduïdes les transferències internes, de la forma següent: 
 

ESTAT D’INGRESSOS 
Capítol III 
Capítol IV 
Capítol V 
Capítol VII  

Taxes i altres ingressos 
Transferències corrents 
Ingressos patrimonials 
Transferències de capital 

8.843.200,00
9.027.928,00

180.644,00
4.338.000,00

Total ingressos 22.389.772,00
 

ESTAT DE DESPESES 
Capítol I 
Capítol II 
Capítol III 
Capítol IV 
Capítol VI 
Capítol VII 
Capítol IX 

Despeses de personal 
Despeses de béns corrents i serveis 
Despeses financeres 
Transferències corrents 
Inversions reals 
Transferències de capital 
Passius financers 

1.884.675,00
9.271.159,00

72.000,00
6.805.938,00
1.838.000,00
2.500.000,00

18.000,00
Total despeses 22.389.772,00

 
9è.- Sotmetre el pressupost consolidat a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils, 
mitjançant la forma reglamentària, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
10è.- Donar per aprovat definitivament el pressupost, les bases d’execució, la plantilla de personal i 
la resta de documentació que l’integra, en el cas que, durant el termini d’exposició al públic, no s’hi 
presenti cap reclamació, i procedir a la publicació del resum per capítols en el BOP.” 
 
En aquests moment, quan són les 19.50 hores, abandona la sessió el conseller Òscar Pitarch. 
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4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL 
D’ALCALDES 
 
La consellera Liliana Vilanova diu que s’abstindrà perquè creu que el seu grup havia de ser 
present en la Comissió de redacció del reglament i no han pogut aportar les seves propostes. 
 
El president, Joan Roca, diu que només tenen representació aquelles formacions polítiques 
que tenen alguna alcaldia a la comarca. 
 
Finalitzades les intervencions, el president posa a votació la proposta presentada, i s’obté el 
resultat següent: 
 
Vots a favor: 31, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSC-

PM, IdO, PxC i ICV-EUiA-EPM 
Abstencions:   1, corresponent a la consellera del grup de la CUP 
 
A la vista del resultat obtingut, el president declara aprovat l’acord següent: 
 
“Atès que el Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona, disposa del seu Reglament de 
Funcionament, aprovat en sessió del Ple Comarcal de data 25 de març de 2004 i publicat en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 90 del dia 14 d’abril de 2004 i modificat per 
acord del Ple Comarcal en la sessió del dia 27 de desembre de 2007 i publicat en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona núm. 52, annex III del dia 29 de febrer de 2008. 
 
Atès que es creu convenient que la presidència del Consell d'Alcaldes no recaigui ni en 
l’alcalde de la ciutat de Vic ni en el president del Consell Comarcal, per diversos motius. 
 
Vista la redacció del nou text elaborat per la Comissió d’Estudi nomenada a l’efecte, reunida en 
sessió el dia 19 d’octubre de 2011, 
 
Atès que en les disposicions del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, s’institueix com a òrgan del 
Consell Comarcal, entre d’altres, el Consell d’Alcaldes; 
 
Vist que a l’article 19 del suara esmentat Decret legislatiu, es determinen diferents aspectes 
relatius a l’àmbit d’actuació i de funcionament del Consell d’Alcaldes, però que precisen d’una 
major concreció en determinats aspectes; 
 
Vistos l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els 
articles 60 i següents, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), tots en relació al procediment per a 
l’aprovació d’ordenances; 
 
Vist l’informe favorable del Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona i el dictamen també 
favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Règim Intern, 
 
Es proposa: 
 
1r.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament del Consell d’Alcaldes de 
la comarca d’Osona, aprovat en sessió del dia 25 de març de 2004 i publicat en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona núm. 90 del dia 14 d’abril de 2004 i modificat per acord del 
Ple Comarcal en la sessió del dia 27 de desembre de 2007 i publicat en el Butlletí Oficial de la 
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província de Barcelona núm. 52, annex III del dia 29 de febrer de 2008, segons el text que 
s’adjunta al present acord. 
 
2n.- Sotmetre a informació pública el present acord, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que 
s’hi pugin presentat al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al tauler d’anuncis comarcal, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i de 
Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari Avui. El termini d’informació pública 
començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al BOPB, BOPG o 
DOGC. 
 
3r.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació 
pública, el Reglament modificat que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament 
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació íntegra del 
text. 
 
4t.- Fer tramesa de certificació dels presents acords i d’un esborrany del Reglament aprovat als 
municipis de la comarca d’Osona. 
 
5è.- Fer tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, de l’acord 
d’aprovació i còpia íntegra i fefaent del Reglament. 
 
6è.- Facultar el president del Consell Comarcal per a l’execució dels acords que se’n derivin.” 
 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA AL 
LLUÇANÈS – SECTOR EST” 
 
Atès que l’enginyer industrial, Josep Rovira Plarromaní, ha redactat el projecte tècnic d'obra local 
denominat Abastament d’aigua potable en alta al Lluçanès sector est, el qual té un pressupost 
d’execució per contracta d’1.084.750,97 euros, amb l’IVA inclòs i pressupost per a coneixement de 
l’administració d’1.166.790,95 euros 
 
Examinat l'expedient tramitat i l'esmentat projecte i trobat conforme; 
 
Vist el que disposa el capítol 3 del títol 1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
 
Vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Règim Intern. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
1.- Aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra Abastament d’aigua potable en alta al Lluçanès 
sector est, redactat per l’enginyer industrial, Josep Rovira Plarromaní, el qual té un pressupost 
d’execució per contracta d’1.084.750,97 euros, amb l’IVA inclòs i un pressupost per a coneixement 
de l’administració d’1.166.790,95. Queda aprovada alhora, en unitat d’acte i de forma inicial, la 
relació detallada de béns i drets que s’expropien i que s’ocupen per a l’execució del projecte 
esmentat, relació que figura com a annex a aquests acords i conté les dades a què fa referència 
l’article 31 del ROAS, una de les quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets 
objecte d’expropiació i ocupació. 
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2.- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra abans indicat així com la necessitat 
d’ocupació dels béns i drets que hi ha identificats en la relació detallada a què fa referència 
l’apartat anterior a efectes d’expropiació i d’ocupació. 
 
3.- Sotmetre el projecte esmentat, inclosa la relació detallada de béns i drets que s’expropien i 
ocupen que en forma part, a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des 
de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent al BOP i al DOGC, així com en el 
tauler d’anuncis del Consell, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte; i també de 
corregir possibles errors en la relació de béns i drets que s’expropien i per últim, amb la finalitat de 
poder al·legar, si escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o 
disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat material o legal. 
 
4.- Notificar personalment els acords a tots els titulars de béns i drets a expropiar que consten en la 
corresponent relació, fent alhora els advertiments i oferiments que es desprenen dels articles 19 de 
la LEF i 18 del seu reglament. 
 
Alhora posar en coneixement dels titulars de béns i drets expropiats que dins dels deu dies hàbils 
següents al de la recepció de la notificació dels acords, han d’acreditar davant d’aquest Consell 
Comarcal la titularitat dels béns o drets, ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o d’una 
còpia autenticada. Dins el mateix termini, els titulars de les finques objecte d’expropiació han de 
presentar, davant de la corporació comarcal, l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles o, si 
escau, el certificat estès per la gerència del Cadastre, atès el que disposen els articles 40 i ss. del 
Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari, amb l’advertiment que l’incompliment d’aquest requeriment pot portar aparellades les 
sancions que preveu l’article 71 de la norma esmentada. 
 
En qualsevol cas la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la paralització del 
procediment expropiatori. 
 
5.- Facultar el president i/o la gerent del Consell Comarcal, indistintament, tan àmpliament com en 
dret sigui necessari en relació amb aquest acord. 
 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA D'OSONA 
 
El vicepresident primer Manel Romans diu: 
 
“L’any 2010 el Consell Comarcal va redactar un conveni per tal que els ajuntaments de la 
comarca s’hi adherissin per redactar el Pla d’assistència i suport en matèria de Protecció civil a 
la comarca d’Osona. PAS. 
 
Des de llavors el Consell Comarcal ha treballat per tal de poder aprovar pel Ple del Consell el 
document i és per això que després que el Consell d’Alcaldes n’hagi emès l’informe favorable 
avui el presentem. 
 
El Pla d’assistència i suport en matèria de Protecció civil (PAS) és un Pla d’ajuda i suport als 
municipis, abans, durant i després d ’una emergència. 
 
Atès que Osona és una comarca amb una quantitat de municipis considerable i que la seva 
mida no els permet moltes vegades tenir una estructura mínima per a la gestió de les 
emergències, és voluntat del Consell Comarcal donar-los suport en la gestió. 
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Aquest PAS consta de quatre apartats: el document principal on es fa una introducció a les 
característiques de la comarca i el perquè del Pla. El segon és el document d’assistència i 
suport en la planificació i la prevenció, on s’explica com i qui farà la prevenció a cada municipi i 
amb quina estructura tècnica i administrativa comptarà. El tercer és el document d’assistència i 
suport a les emergències, en el qual l’objectiu és, tal com diu el primer apartat del document, 
establir els mecanismes d’actuació en cas d’emergència del suport tècnic comarcal i dels grups 
de suport per tal de donar suport i assistència als ajuntaments de la comarca. I per últim el 
document d’assistència i suport en la rehabilitació en el qual s’estableixen mesures per arribar 
a la normalitat i restituir els béns destruïts en l’emergència. 
 
La finalitat d’aquest PAS és primerament ajudar a redactar els diferents plans que exigeix la 
Llei de protecció civil i que son els plans d’actuació municipal de riscos especials PAM i que 
són el de risc de nevades, el de risc per foc, el de risc d’inundacions, el de risc de sismes, el de 
risc químic, el pla d’emergències en el sector de transport de mercaderies perilloses i el pla 
radiològic per emergències de risc radiològic. 
 
A cada municipi li corresponen diferents PAM segons una taula que s’adjunta al document 
d’assistència i suport en la planificació i la prevenció del PAS. 
 
Els PAM de riscos específics són les especificitats de cada municipi, com poden ser fires, 
carnavals, cavalcades, etc. 
 
Per últim hi ha els Plans d’autoprotecció que afecten els diferents edificis I equipaments 
municipals com poden ser guarderies, pavellons, carpes, teatres, etc. Aquests plans també són 
obligatoris per a equipaments privats i ja es va fer una presentació aquí al Consell fa uns 
mesos per tal de donar-los a conèixer a les empreses que es veien afectades. 
 
També hi ha uns annexos on hi han els redactats dels convenis, els directoris telefònics, els 
esquemes d’actuació en cas d’emergències, etc. 
 
El finançament dels tècnics que redacten aquest pla es du a terme a través d’unes quotes que 
també consten als annexos i que es basen en el nombre d’habitants i la quantitat de PAM 
obligats per a cada municipi. 
 
A part hi ha el cost de cada PAM i el cost de cada PAU, que encara no se sap exactament quin 
pot ser. 
 
Els ajuntaments estan obligats a tenir-los i si no és així la responsabilitat és seva en cas d’una 
emergència.” 
 
La consellera Liliana Vilanova, demana per què serviran els diners que pagaran els 
ajuntaments. 
 
El vicepresident primer, Manel Romans, respon que per pagar el tècnic responsable de les 
emergències que estarà dedicat a donar suport als ajuntaments. La redacció dels PAM tindrà 
un cost addicional, que els ajuntaments hauran d’assumir i que encara no es pot definir, ja que 
dependrà dels ajuntaments que s’hi adhereixin. 
 
La consellera Liliana Vilanova demana si la quantitat de PAM depèn del nombre d’habitants o 
de les característiques del municipi. 
 

  



  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 

 

El vicepresident primer, Manel Romans, respon que efectivament això és així. 
 
Finalitzades les intervencions, el president posa a votació la proposta presentada, i a la vista del 
resultat obtingut, el president declara aprovat l’acord següent: 
 
“L’article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció de Civil de Catalunya estableix que la 
comarca ha de donar suport i assistència tècnica a la planificació municipal de protecció civil. 
 
L’article 50 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, descriu les competències en matèria de protecció 
civil de les comarques i, concretament l’apartat 4, s’hi estableix, entre d’altres, que correspon als 
consells comarcals elaborar i aprovar els plans d'assistència i suport en matèria de protecció civil, 
per als municipis de llur àmbit  
 
El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca han aprovat el conveni d’adhesió al protocol 
de cooperació entre el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de la comarca per a la 
redacció del pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona.  
 
D’acord amb el conveni esmentat, el Consell Comarcal d’Osona, i els ajuntaments de la 
comarca d’Osona redacten conjuntament, en règim de cooperació, el Pla d’Assistència i Suport 
en matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona. 
 
Vist el Pla d’assistència i suport (PAS) en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona, 
redactat pel tècnic de protecció civil, Albert Trabal Campdelacreu, adscrit a l’Àrea de Medi 
Ambient del Consell Comarcal, 
 
Vist l’informe favorable del Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona i el dictamen també 
favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Règim Intern, 
 
Vistos els articles 9 i 85 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
 
Vistos el article 25 i 28 del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
 
Vistos els articles 166 i 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
1.- Aprovar inicialment el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca 
d’Osona, redactat pel tècnic de protecció civil, Albert Trabal Campdelacreu, adscrit a l’Àrea de 
Medi Ambient del Consell Comarcal. 
 
2.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant un 
edicte publicat als butlletins oficials de les províncies de Barcelona i de Girona, al Diari Oficial de la 
Generalitat, i també al diari d’abast comarcal i al tauler d’anuncis de la corporació, a fi que les per-
sones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions. 
 
3.- Donar audiència, durant el mateix termini als municipis de la comarca d’Osona, donant compte 
del present acord als mateixos. 
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4.- Disposar, per al cas que en el període d’informació pública no es presentin al·legacions ni 
reclamacions, que tots els documents que integren l’expedient s’entenguin aprovats au-
tomàticament amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord exprés, i que es 
publiqui la ressenya de l’aprovació definitiva als butlletins oficials de les províncies de Barcelona i 
de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
5.- Facultar el president i/o la gerent, indistintament, expressament i tan àmpliament com sigui me-
nester en dret, perquè formalitzi en nom de la corporació qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb aquest acord.” 
 
 
7.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI D’OSONA PER A LA 
GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA CANAL MÚLTIPLE DE VIC 
 
El conseller Carles Banús diu que aquest acord és per dissoldre definitivament el Consorci per 
la inviabilitat econòmica de poder posar en marxa una televisió local pública comarcal i que a 
més a més des de finals de l’any passat i per una llei del Ministeri de Cultura ja no tenim 
concessió de llicència, al no haver iniciat les emissions en el seu moment. 
 
La consellera Roser Mas diu: 
 
“Volem fer constar que la dissortada dissolució del Consorci demostra que el mapa català de 
distribució de freqüències de TDT ja presentava certes dificultats d’implementació. En qualsevol 
cas, aquest no pot ser un senyal en detriment dels mitjans de comunicació locals públics i 
instem al Consell que fóra bo que féssim una reflexió al voltant dels mitjans de comunicació 
públics que avui donen un servei molt important a alguns dels nostres municipis, i com des del 
Consell podem ajudar als ajuntaments a mantenir aquests serveis.” 
 
Finalitzades les intervencions, el president posa a votació la proposta presentada, i a la vista del 
resultat obtingut, el president declara aprovat l’acord següent: 
 
“Atès que per acord del Ple de la corporació de data 18 de gener de 2006 es va aprovar la 
constitució del Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal 
múltiple de Vic i l’aprovació dels seus estatuts, passant-ne a formar part. 
 
Atès que el Ple del Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal 
múltiple de Vic, en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2011, va aprovar la dissolució 
del Consorci per unanimitat dels assistents i amb el quòrum necessari. 
 
Vist el que disposa l’article 324.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/19995, de 23 de juny, l’acord de dissolució ha de ser ratificat pels 
òrgans competents dels seus membres. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar la ratificació de l’acord de dissolució del Consorci 
d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal múltiple de Vic és el Ple 
comarcal. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Comunicacions 
i Noves Tecnologies. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
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1. Ratificar íntegrament i en els mateixos termes l’acord de dissolució del Consorci d’Osona per 
a la gestió de la televisió digital local pública canal múltiple de Vic adoptat pel Ple del Consorci 
en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2011. 
 
2. Notificar l’acord al Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal 
múltiple de Vic per el seu coneixement i els efectes oportuns.” 
 
 
8.- MODIFICACIÓ DEL SERVEI COMARCAL DE TURISME DEL CONSELL COMARCAL 
D'OSONA 
 
El conseller Sergi Vilamala diu que davant la manca de recursos econòmics per al 
funcionament del servei s’ha optat per tancar l’Oficina comarcal de Turisme i portar el servei de 
turisme a través de les oficines municipals de Vic i Manlleu, reconegudes per la Generalitat de 
Catalunya i també a través de les oficines que hi ha en els parcs i espais naturals de la 
comarca. 
 
La consellera Roser Mas diu: 
 
“Entenem que quan es tanquen determinats serveis perquè s’ha valorat que no eren prou 
eficients (algú potser hauria de reflexionar perquè aquest projecte ja va néixer malament), cal 
plantejar alternatives, ja que la promoció turística de la nostra comarca continua essent 
necessària i pensem que s’haurien de plantejar seriosament un full de ruta, amb uns objectius 
clars i per això ens abstindrem.” 
 
La consellera Liliana Vilanova diu que hi votaran a favor, però que estan preocupats de com el 
Consell Comarcal vol potenciar el turisme a la comarca i que sobretot els municipis petits seran 
els que en pagaran més les conseqüències. Demana si s’ha pensat quin tipus de polítiques es 
duran a terme a partir d’ara. 
 
El conseller Josep Anglada Rius diu que hi donaran suport, però demana com és que l’Oficina 
ha estat funcionant durant sis anys i no s’ha tancat abans, si realment tal i com varen comentar 
en la Comissió informativa feia temps que aquesta oficina era ineficaç. Resulta que ara es 
tanca perquè no es reben subvencions i fins ara s’ha mantingut oberta, tot i ser ineficaç, perquè 
es rebien subvencions per al seu funcionament. 
 
El conseller Carles Baronet demana si es pot concretar més la proposta de modificació del 
Servei comarcal de Turisme, ja que en la Junta de portaveus semblava una cosa i ara en 
sembla una altra. 
 
El conseller Sergi Vilamala diu que potser el títol de la proposta pot confondre, però el que 
simplement es fa és tancar l’Oficina comarcal de Turisme. Comenta que per potenciar el 
turisme estan treballant amb la Diputació de Barcelona i amb la Generalitat de Catalunya en 
una nova proposta que s’aplicarà en tot l’àmbit de la província de Barcelona i que sembla ser 
que serà a través d’Osona Turisme com a únic ens de turisme, ja que la Diputació de 
Barcelona en el Ple de demà, segons ens han informat, aprovarà la sortida com a membre de 
tots els consorcis de promoció turística, però tot això s’ha d’acabar de perfilar i de parlar amb 
tots els ens implicats per tal de portar-ho a terme i estalviar recursos. 
 
El conseller Carles Baronet demana que si realment els consorcis de turisme desapareixen de 
l’àmbit de la Diputació de Barcelona i Osona Turisme ha de ser l’únic ens en temes de turisme, 
un ens en el qual diversos municipis del Consorci de la Val de Sau-Collsacabra no hi creuen en 
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absolut, hi hagi molta transparència i molta comunicació i que el conseller Vilamala parli amb 
cada un dels alcaldes afectats, ja que creuen que fins ara la feina s’ha fet molt malament i s’ha 
de fer un canvi de xip i per això ho demana públicament. 
 
El vicepresident tercer, Miquel Arisa, diu que l’Oficina de Turisme es tanca ara i no s’ha tancat 
abans perquè ve determinat per un estudi que va fer la Cambra de Comerç, la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal per tal de reorganitzar el servei de turisme a la comarca, del 
qual se’n desprenen una sèrie de propostes, entre les quals hi ha la unificació de tots els 
consorcis i la del tancament de l’oficina i dur el servei des de les dependències del Consell 
Comarcal i convertir Osona Turisme en l’únic ens de promoció turística, després que la 
Diputació de Barcelona surti de tots els consorcis. 
 
El conseller Carles Baronet diu que precisament això és el que no volen alguns dels municipis 
de la Vall de Sau-Collsacabra, que Osona Turisme assumeixi el turisme de la comarca i 
concretament Folgueroles no ho vol. 
 
La consellera Liliana Vilanova demana quin dia s’aprova el Pla estratègic de turisme i si aquest 
té res a veure amb el Pla director aprovat l’any 2009. 
 
El conseller Sergi Vilamala diu que el Pla estratègic afecta tota la província de Barcelona i 
estableix amb quins elements mantindrà la Diputació de Barcelona una relació vinculant 
respecte al turisme i que es presentarà el proper dia 28. Comenta que s’ha parlat amb tots els 
consorcis i no amb els ajuntaments, ja que són aquests els que han de transmetre la informació 
als seus consorciats. Diu també que aquesta informació es va donar en l’últim Consell 
d'Alcaldes. 
 
El conseller Carles Baronet diu que en el darrer Consell d'Alcaldes només es va parlar del 
tancament de l’oficina i avui s’assabenten que la Diputació de Barcelona els difumina 
definitivament. 
 
El president, Joan Roca, comenta que la Diputació de Barcelona ha pres una decisió, l’ha 
comunicada al Consell Comarcal i aquest ho comunica, però no pot respondre de què fa la 
Diputació de Barcelona. Diu també que s’ha de tenir en compte que les polítiques de turisme 
són competència dels ajuntaments i no del Consell Comarcal. Comenta que la Diputació de 
Barcelona està estudiant com redistribuir els fons que destinen a Turisme i tal i com s’ha dit 
sembla que ho farà a través d’un únic ens d’àmbit comarcal que seria Osona Turisme i aquest 
el destinarà a politiques de Turisme de la comarca d'Osona. 
 
Finalitzades les intervencions, el president posa a votació la proposta presentada, i s’obté el 
resultat següent: 
 
Vots a favor: 30, corresponents als membres dels grups CiU, ERC-AM, PSC-PM, PXC i 

CUP i als consellers Anna Magem i Pere Medina, del grup IdO 
Vots en contra:   1, corresponent al conseller Carles Baronet, del grup IdO 
Abstencions:   1, corresponent a la consellera del grup ICV-EUiA-EPM 
 
A la vista del resultat obtingut, el president declara aprovat l’acord següent: 
 
“El Ple del Consell Comarcal d’Osona va crear, l’any 2004, el servei públic comarcal de 
promoció del turisme, servei que inclou una oficina comarcal de Turisme, ubicada a l’Eix Onze 
de Setembre, 11 de Vic i que està adreçada al públic en general que demandi informació de 
tipus turístic. 
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Aquesta instal·lació es va posar en funcionament a l’any 2005 i forma part de la Xarxa 
d’oficines de turisme de la Generalitat de Catalunya. Des dels seus inicis i fins a l’actualitat, 
l’oficina de turisme comarcal ha tingut un baix nombre visites, comparat amb les altres oficines 
municipals, com ara la de Vic. A més, la majoria d’aquestes visites no feien referència a 
demandes turístiques, sinó més aviat a indicacions de carrers del municipi de Vic o d’altres 
qüestions. Aquest fet unit a que la nova normativa que entrarà en vigor el mes de setembre de 
2012 (Decret 127/2010, de 14 de setembre, de regulació de la Xarxa de Serveis d’Informació 
Difusió i Atenció Turística de Catalunya), l’oficina de turisme haurà de donar compliment a unes 
exigències més elevades a les que actualment disposa, cosa que fa replantejar l’existència 
d’aquest servei. 
 
Ateses les circumstàncies exposades, que no hi ha cap administració ni entitat que financiï de 
forma suficient el servei d’oficina comarcal de turisme i a tot això s’afegeix la davallada dels 
ingressos que el Consell Comarcal d’Osona venia percebent de les diferents àrees de 
competència. 
 
Aquest conjunt de fets, reporten la necessitat d’haver de prioritzar els recursos que 
l’Administració disposa i que, en el present cas, obliguen a prescindir d’aquest servei públic, si 
bé reorientant-lo cap a una prestació més eficaç i econòmica per a tot visitant que passa per la 
comarca d’Osona, sense perdre de vista en cap cas la necessària promoció dels recursos 
turístics del nostre territori tot prestant la tasca tècnica corresponent. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 19 del Text Refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, el Consell 
d’Alcaldes d’Osona, en sessió del dia 23 de novembre de 2011, va informar favorablement la 
nova orientació del servei de promoció turística comarcal amb el tancament de l’oficina de 
turisme comarcal ubicada a l’Eix Onze de Setembre, número 11 de Vic, i destinar els recursos 
disponibles del Consell Comarcal a reforçar els recursos turístics d’Osona en la resta d’oficines 
de promoció turística que hi ha al territori i en accions de promoció turística de caire global i/o 
supramunicipal del territori de la comarca d’Osona. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Comunicacions 
i Noves Tecnologies. 
 
Per tot això es proposa al Ple del Consell Comarcal d’Osona l’adopció dels acords següents: 
 
1r.- Aprovar inicialment la modificació de la prestació del servei públic de promoció del turisme 
a la comarca d’Osona, en el sentit de suprimir el servei de l’oficina de turisme comarcal, amb 
ubicació a l’Eix Onze de Setembre, número 11, de Vic i reorientar el recursos cap a la prestació 
del servei públic de promoció del turisme de la comarca d’Osona. La nova seu del servei 
comarcal de promoció del turisme serà la del Consell Comarcal d’Osona, al carrer Historiador 
Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 3a planta, de Vic. 
 
2n.- Modificar el reglament del servei comarcal de turisme del Consell Comarcal d’Osona, 
publicat al BOP de Barcelona del dia 14 de desembre de 2004, del qual quedarà eliminada tota 
aquella part que regulava el servei de l’oficina de turisme comarcal, tal i com consta en 
l’expedient. 
 
3r.- Publicar un anunci d’informació pública amb els presents acords, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, als Butlletins Oficials de les províncies de Girona i Barcelona i al 
tauler d’edictes de la Corporació, per un termini de trenta dies, a comptar des de la darrera 
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publicació de l’acord esmentat, a efectes de presentació de les al·legacions i suggeriments que 
s’estimin convenients. 
 
4t.- Disposar que en cas que en el període d’informació pública corresponent no es presentin 
al·legacions o reclamacions, els acords adoptats s’entendran aprovats definitivament, sense 
necessitat d’adoptar un acord exprés.” 
 
 
9.- ACCEPTACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 
EFECTUADA PER L’AJUNTAMENT DE MANLLEU 
 
Vist l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, segons el qual la comarca pot exercir les 
competències que li deleguin o li encarreguin els municipis, si bé aquest encàrrec ha d’anar 
sempre acompanyat de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. Així mateix, 
l’article 26 de la mateixa norma determina que els Consells comarcals han de vetllar perquè, en 
els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat homogenis els 
serveis, les activitats i les prestacions de competència local. 
 
Vistos els articles 26.1c) i 67.c) de la Llei de Bases del règim local i del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, respectivament. 
 
Vist que el Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal d’Osona (PAC), en la seva 
relació de serveis i activitats per a l’exercici de les competències comarcals, preveu en l’apartat 
corresponent a Serveis Socials la prestació del servei d’ajuda a domicili. L’article 6 del 
reglament del PAC reitera la possibilitat que el Consell assumeixi serveis mitjançant la 
delegació dels municipis. 
 
Vist el que disposa l’article 19.1 lletra c) del reglament del Programa d’Actuació Comarcal 
(PAC). 
 
Vist l’acord de l’Ajuntament de Manlleu de data 22 de novembre de 2011, pel qual es va 
aprovar l’esborrany del conveni a subscriure entre el Consell Comarcal d’Osona i l’ajuntament 
de Manlleu en virtut del qual s’acorda encàrrec de gestió a favor d’aquesta Corporació per a 
contractar el servei d’ajuda a domicili de les persones beneficiàries del municipi. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 150 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveuen 
expressament la possibilitat de les administracions públiques estableixin, mitjançant convenis, 
una relació de cooperació i col·laboració per a la prestació de serveis públics o competències 
legalment atribuïdes, a fi i efecte de propiciar l’eficàcia, eficiència i economia dels serveis. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
1r.- Acceptar l’encàrrec efectuat per l’Ajuntament de Manlleu, per a la gestió del servei d’ajuda 
a domicili dels beneficiaris d’aquest municipi, si bé condicionada al compliment d’allò que 
preveu l’article 19, del reglament del PAC i als pactes inclosos en l’esborrany de conveni que 
consta en l’expedient. 
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2n.- Sotmetre el present acord a exposició pública, especialment adreçada als possibles 
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. 
 
3r.- Determinar que l’encàrrec esdevingui ferm i efectiu en el cas que, durant el termini 
d’exposició al públic, no s’hi presenti cap reclamació, donant-ne trasllat als municipis de la 
comarca i efectuant nova publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
4t.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari per al desenvolupament d’aquests acords al 
president del Consell Comarcal o persona en qui delegui. 
 
 
10.- CREACIÓ DE DOS FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant 
LOPD) que té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les persones 
físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar, estableix en l’article 20.1 de 
la LOPD que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques 
que continguin dades de caràcter personal, només es podrà dur a terme en virtut de l’aprovació 
d’una disposició general publicada en el diari oficial corresponent, i en l’apartat 2 detalla la 
informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers 
automatitzats. 
 
L’article 39 de la LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre general de 
protecció de dades, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió 
del fitxer automatitzat. 
 
De conformitat amb l’article 20 de la LOPD; l’art. 22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 14.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal;  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la creació dels fitxers automatitzats que a continuació es detallen, d’acord amb 
les especificacions descrites en l’annex 1: 
 

Àrea Núm. 
fitxer Nom del fitxer 

Nivell de 
segureta

t 
Joventut i Esports 35 Gestió del programa PASA Alt 

Benestar Social 36 Gestió dels expedients derivats de la LAPAD, del servei 
d’ajuda a domicili i del programa d’ajudes tècniques Alt 

 
Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis la 
disposició de creació i els annexos que l’acompanyen.  
 
Tercer. Si finalitzat el termini d’informació pública no s’han presentat reclamacions restarà 
l’acord aprovat definitivament. 
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Quart. Inscriure els fitxers creats en el Registre general de protecció de dades, una vegada 
s’hagi dut a terme la preceptiva publicació. 
 
La consellera Liliana Vilanova, demana si això és el programa per els joves en temes de 
drogues i si hi ha una actuació policial sobre un menor, si realment hi ha d’haver-hi una sanció 
administrativa i quines drogues entren en aquest programa. 
 
La gerent Anna Seijas, respon que el dia que vulgui, li explicaran el Programa Drac, però que la 
proposta d’avui es només aprovar la creació d’un fitxer de dades, d’acord amb la llei. 
 
La consellera Liliana Vilanova, diu que a la comissió informativa se li va facilitar informació i per 
tant creu que també se li podria donar avui. 
 
El president Joan Roca, diu que explicar el Programa Drac, aquí i avui no es possible per no 
convertir els plens en una eina d’explicació de cada un dels programes que està impulsant el 
Consell Comarcal. Diu també que no es que no es vulgui respondre a la pregunta, però que té 
un Ple al seu ajuntament a les 9 del vespre. 
 
En aquests moments, quan són les 20:33 hores, abandona la sessió el conseller Antoni 
Sánchez. 
 
 
11.- CANVI DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
Vist l’acord número 8 “Designació de representants del Consell Comarcal d'Osona en òrgans 
col·legiats”, adoptat pel Ple Comarcal en la sessió del dia 27 de juliol de 2011. 
 
Atès que entre aquests representants es van nomenar els consellers Eudald Parcerisas 
Camprubí i Òscar Pitarch Mas, com a representants del Consell Comarcal d’Osona en el 
Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès. 
 
Atès que entre aquests representants es va nomenar, entre d’altres, el vicepresident tercer 
Miquel Arisa Coma, com a representant del Consell Comarcal d’Osona en el Consell Econòmic 
i Social de la comarca d'Osona, tant pel que fa al Ple com a la Comissió Executiva. 
 
Atès que s’ha observat un error en el nomenament dels representants en la Comissió Executiva 
del Consell Econòmic i Social de la comarca d'Osona. 
 
Atès que entre aquests representants es va nomenar la consellera Elisabet Ferreres i Vergés 
com a representant del Consell Comarcal d'Osona en la Fundació privada Areté. 
 
Atès que es creu oportú modificar aquests nomenaments. 
 
Per 30 vots a favor, corresponents al membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSC-PM, IdO, 
PxC i ICV-EUiA-EPM i 1 abstenció, corresponent a la consellera del grup de la CUP, s’acorda: 
 
1r.- Nomenar el conseller Josep M. Masramon Falgueras, com a representant del Consell 
Comarcal d’Osona, en el Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès, en substitució 
del conseller Eudald Parcerisas Camprubí. 
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2n.- Nomenar la consellera Maria Milagros Martínez Adan, com a representant del Consell 
Comarcal d’Osona, en el Consell Econòmic i Social de la comarca d'Osona, en substitució del 
vicepresident tercer Miquel Arisa Coma, tant pel que fa al Ple com a la Comissió Executiva.  
 
3r.- Nomenar la consellera Anna Magem i Marsó, com a representant del Consell Comarcal 
d'Osona en la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social de la comarca d'Osona, en 
substitució del conseller Salvador Baroy i Sánchez. 
 
4t.- Nomenar el vicepresident segon Jordi Serra i Macià, com a representant del Consell 
Comarcal d'Osona en la Fundació privada Arete, en substitució de la consellera Elisabet 
Ferreres i Vergés. 
 
5è.- Comunicar aquest acord al Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès, al 
Consell Econòmic i Social de la comarca d'Osona, a la Fundació privada Arete i als consellers i 
conselleres esmentats. 
 
 
12.- RATIFICACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE 
 
Vistos els acords números 7 i 8 adoptats per la Comissió Permanent del Ple, en la sessió 
ordinària celebrada el dia 19 d’octubre de 2011 ,  
 
Atès el que disposa l’article 14.2.q del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
 
Per 30 vots a favor, corresponents al membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSC-PM, IdO, 
PxC i ICV-EUiA-EPM i 1 abstenció, corresponent a la consellera del grup de la CUP, s’acorda: 
 
1r.- Ratificar íntegrament i en els mateixos termes l’acord número 7, adoptat per la Comissió 
Permanent del Ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 19 d’octubre de 2011, pel qual 
s’acorda aprovar una revisió de les tarifes pel servei de subministrament d’aigua potable en 
alta als municipis d’Osona Sud del 6% de mitjana respecte de les tarifes actuals, d’acord amb 
la memòria i l’estudi econòmic per a la determinació de les tarifes de venda d’aigua potable en 
alta presentat per Aigües d’Osona, SA. 
 
2n.- Ratificar íntegrament i en els mateixos termes l’acord número 8, adoptat per la Comissió 
Permanent del Ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 19 d’octubre de 2011, pel qual 
s’acorda aprovar una revisió de les tarifes pel servei de subministrament d’aigua potable en alta 
als municipis d’Osona Lluçanès del 6% de mitjana respecte de les tarifes actuals, d’acord amb 
la memòria i l’estudi econòmic per a la determinació de les tarifes de venda d’aigua potable en 
alta presentat per Aigües d’Osona, SA. 
 
En aquests moments, quan són les 20:36 hores, es reincorpora a la sessió el conseller Antoni 
Sánchez. 
 
 
13.- DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL 
PLE 
 
Atès el contingut de l’acord adoptat pel Ple del Consell en la sessió del dia 27 de juliol de 2011; 
 
Es dona compte dels acords següents: 
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1.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 19 d’octubre de 2011, 
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i l’Ajuntament 
de Santa Maria de Corcó - l’Esquirol per a regular la col·laboració econòmica en el projecte Mercat 
de la Terra de l’Esquirol. 
 
2.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 19 d’octubre de 2011, 
aprovatori del conveni a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau, per a la realització de les obres del camí de Sant Julià Sassorba, inclòs al 
Pla de camins d’interès comarcal. 
 
3.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 19 d’octubre de 2011, 
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el 
Consell Comarcal d'Osona, relatiu a l’oficina local d’habitatge i la borsa de mediació per al lloguer 
social, per al segon semestre del 2011. 
 
4.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de novembre de 
2011, aprovatori del conveni de col·laboració a signar amb l’Agència Catalana de Consum de la 
Generalitat de Catalunya, per a la coordinació de les actuacions en matèria de consum, per a l’any 
2011 
 
5.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de novembre de 
2011, aprovatori del conveni de col·laboració que s’ha de signar entre el Consell Comarcal 
d'Osona i el Departament d’Ensenyament, per a la realització pràctiques d’estudiants de l’Escola 
d’Arts de Vic, concretament l’estudiant que consta en el mateix conveni. 
 
6.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de novembre de 
2011, aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i 
l’Ajuntament de Manlleu per a la realització d’un estudi de consum de drogues i risc associat en la 
població escolar al municipi de Manlleu. 
 
7.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de novembre de 
2011, aprovatori del conveni d’assistència a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i 
l’Ajuntament de Taradell, per a la prestació per part del Consell Comarcal de les funcions de 
secretaria-intervenció a l’Ajuntament de Taradell. 
 
8.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de novembre de 
2011, aprovatori de la modificació del conveni de col·laboració signat en data 10 de març de 2011 
entre el Consell Comarcal d'Osona i el Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per al desplegament i implementació del 
programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, programa Suma’t. 
 
9.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 14 de desembre de 
2011, aprovatori del conveni de col·laboració a signar amb l’Institut Català d’Energia per a 
l’execució d’uns treballs de col·laboració en la gestió energètica als municipis de la comarca 
d'Osona. 
 
El Ple Comarcal se’n dóna per assabentat. 
 
 
14.- RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA 
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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. 
 
 
15.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA 
 
El conseller Carles Baronet, diu que tot i que a algun conseller de l’equip de govern li pugui 
sorprendre, perquè ja ha fet algun twiter referent a la fragmentació de vot dels Independents, 
vull que sàpigues Carles, que en totes les mocions votarem en llibertat de consciència i de 
pensament i d’acord amb la idiosincràsia personal. 
 
El conseller Josep Anglada Rius, diu: 
 
“Des del nostre grup comarcal veiem bé que es presenti una proposta que doni el dret a decidir.  
 
PxC sempre hem dit que és bo i que estarien totalment d’acord que dintre dels municipis o de 
cada país es pogués decidir el que els ciutadans volen.  
 
En aquest sentit, volem recordar que PxC sempre s’ha manifestat favorable al dret a decidir per 
tot, és a dir, de la mateixa manera que l’alcalde pot decidir ser independent o no, ells també 
poden decidir si volen immigració o no, o quin tipus d’immigració volen.  
 
A PxC tenim una posició molt clara de com defensar elevades quotes d’autogovern. 
 
A PxC tenim molt clar com podem trobar un encaix, sinó definitiu, sí més còmode del que tenim 
actualment.  
 
Estem en un país democràtic, i per tant, no tothom veu ni tothom vol la mateixa Catalunya.  
 
Nosaltres respectem a totes aquelles persones que creuen que la independència seria el millor 
per Catalunya, sempre i quan és faci des de postures democràtiques i no des de postures 
antisistemes i violentes.  
 
Però també volem el mateix respecte per aquells que creiem que la independència no és el 
millor per el nostre país.  
 
Per tant, trobaríem il·lògic i bastant incomprensible donar suport a posicions que no compartim, 
però que respectem, com és el de plantejar la independència de Catalunya. Per tant, hi votaran 
en contra.“ 
 
La consellera Roser Mas, diu: 
 
“ICV-EUiA defensa el dret a l'autodeterminació de tots els pobles, i per tant del dret a decidir 
del poble català, com a principi fonamental dels drets humans. 
 
Les institucions públiques han de facilitar que la ciutadania pugui promoure el debat públic 
sobre aquesta qüestió i també consultes ciutadanes de transcendència especial dins de l'àmbit 
competencial de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments. 
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Per tot això, donarem suport a aquesta moció, com l’hem donat als ajuntaments on tenim 
representació.” 
 
El conseller Sergi Vilamala, diu que el seu grup votaran a nivell individual, atès que aquest 
tema no estava inclòs en el seu programa comarcal. 
 
El conseller Jordi Casals, diu que el seu grup donarà suport a la moció i que el Consell 
Comarcal ha fet bé de presentar-la, ja que Osona esta a l’avantguarda del independentisme 
d’aquest país i creu que el Consell Comarcal ha de formar part d’aquesta associació. 
 
El conseller Josep M. Masramon, diu que el seu grup també donarà suport a la moció, ja que 
parteix del seu grup a l’Ajuntament de Vic i estan convençuts que això només es el primer pas. 
 
Finalitzades les intervencions, el president posa a votació la proposta presentada, i s’obté el 
resultat següent: 
 
Vots a favor: 28, corresponents als membres dels grups CiU, ERC-AM, IdO, ICV-EUiA-

EPM i CUP i als consellers Miquel Arisa, Milagros Martínez i Joan 
Sadurní, del grup PSC-PM. 

Vots en contra:   2, corresponents als membres presents del grup PxC 
Abstencions:   2, corresponents als consellers Sergi Vilamala i Jacint Raurell, del grup 

PSC-PM. 
 
A la vista del resultat obtingut, el president declara aprovat l’acord següent: 
 
“Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven 
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, 
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que 
en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest 
dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, 
econòmic, social i cultural. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i 
de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la 
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret 
internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. 
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris 
no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i 
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.” 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure 
els seus interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals 
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tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996, 
s’acorda: 
 
Primer. Acordar l’adhesió del Consell Comarcal d’Osona en el si de l’Associació per la 
Independència constituïda a Vic el dia 14 de desembre del 2011. 
 
Segon. Designar el senyor president com a representant d’aquest Consell Comarcal en 
l’Associació. Quan el president no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà 
delegar aquesta representació en un conseller. 
 
Tercer. Facultar el senyor president per signar els documents necessaris per l’execució del 
present acord.  
 
Quart. Comunicar aquesta adhesió a l’Ajuntament de Vic com a ens impulsor d’aquesta 
iniciativa per tal de que dugui a terme les actuacions pertinents per adherir aquest Consell 
Comarcal a l’Associació de Municipis per la Independència.” 
 
 
16.- MOCIÓ “NO A LES RETALLADES, PER UN COMPROMÍS AMB LA JUSTÍCIA SOCIAL” 
 
La consellera Liliana Vilanova, demana que per tal de facilitar el vot, es voti cada punt de la 
moció per separat. 
 
El president Joan Roca, diu que la moció s’ha presentat així i per tant així s’ha de votar. 
 
El conseller Antoni Sánchez, diu: 
 
“Sr. President, Sres. i Srs. Consellers. PxC ha escoltat amb molta atenció i curiositat aquesta 
moció, i ara ens toca dir la nostra opinió. 
 
1º) PxC coincideix amb la CUP en que existeix un frau i espoli fiscal a Catalunya; però la CUP no 
diu que el més gran frau i espoli fiscal és el que va a càrrec de les remeses que envien els més de 
700.000 immigrants que hi ha a Catalunya als seus països. Unes remeses quantificades pel Banco 
de España en més de 5.000 milions d’euros anuals, des de fa més d’una dècada. En total serien 
més de 50.000 milions d’euros que han deixat de circular per Catalunya, y van deixar de cotitzar a 
l’Hisenda de Catalunya. De tot això no diu res aquesta moció. 
 
2º) PxC coincideix amb la CUP en que hi ha una corrupció generalitzada a Catalunya, però la CUP 
no diu que aquesta corrupció ha estat està consentida pels diferents governs de torn que amaguen 
el cap sota l’ala i miren cap un altre cantó, sense entonar el mea culpa. De tot això no diu res 
aquesta moció. 
 
3º) PxC coincideix amb la CUP en que hi hagut abusos dels directius de les caixes d’estalvi 
rescatades pel FROB; però la CUP no diu que, des de fa més de 30 anys, la Caixa de Catalunya 
està dirigida i governada per la maquinaria política del PSC. Una Caixa de Catalunya que no 
renuncia a fer desnonaments a diari de famílies catalanes. De tot això no diu res aquesta moció. 
 
4º) PxC coincideix amb la CUP en els exagerats sous dels politics professionals de Catalunya, però 
la CUP no diu que més escandalós que això és el despilfarro que fan aquests polítics, amb el ús i 
abús que fan de les “ambaixades” de la Generalitat, arreu del món, mentre a dins de Catalunya es 
fan retallades que semblen ganivetades a la butxaca dels ciutadans, treballadors i funcionaris de 
Catalunya. De tot això no diu res aquesta moció. 

  



  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 

 

 
5º) PxC coincideix amb la CUP en els grans sous dels grans executius d’empreses espanyoles, 
però la CUP no diu que la Generalitat ha suprimit el impost de successions a les grans fortunes, 
mentre que als catalans de a peu les estan fregint a impostos, copagaments i repagaments. De tot 
això no diu res aquesta moció. 
 
Per últim, no podem aprovar que es posi en dubte l’eficàcia, la professionalitat i la imatge de la 
policia catalana. Els Mossos d’Esquadra fan la seva feina ben feta. En qualsevol cas, els que 
sempre es queixen son els mateixos antisistemes que no volen comportar-se com persones 
cíviques. 
 
Per tot aquest rosari de incongruències, contradiccions, ocultacions i mitges veritats d’aquesta 
moció de la CUP, PxC votarà en contra.” 
 
El conseller Carles Baronet, lamenta que no es puguin votar els punts per separat, ja que 
comparteixen el cent per cent la literatura de la moció, però no el segon punt que fa referència 
als conseller del Consell Comarcal d'Osona, en coherència al manifestat en el seu moment i 
per això s’abstindran. 
 
El conseller Jordi Casals, diu que quan va llegir el títol de la moció va pensar que era molt 
interessant i llegint el text de la moció i la forma en que s’ha presentat es perquè l’esperit de la 
moció contempla la totalitat del redactat i per això s’ha de votar tal i com s’ha presentat. Diu 
que en alguns temes hi poden estar d’acord, com en el tema de les retallades socials, com 
també podem estar d’acord en el tema del frau i l’espoli fiscal, però hi ha altres temes que el 
Consell Comarcal hi te poca cosa a dir tot i poder compartir moralment el tema de les caixes 
d’estalvis, però es barregen moltes coses i es fan unes afirmacions que no poden compartir, i 
que PxC faci un discurs antipolític, quan la política es l’únic que tenen les classes populars per 
incidir en la realitat, ho pot entendre, però que això ho faci un grup d’esquerres, no ho entén, 
generalitzant que tots els polítics, quan la majoria som com nosaltres, abusen dels sous no es 
veritat i menys els polítics d’aquest Consell Comarcal, tant els de l’equip de govern com els de 
l’oposició i creu que es perillós generalitzar les retribucions dels polítics, perquè són uns 
plantejaments predemocratics i classistes i es per tot això que no donaran suport a la moció. 
 
Finalitzades les intervencions, el president posa a votació la proposta presentada, i s’obté el 
resultat següent: 
 
Vots a favor:   2, corresponents als membres presents dels grups ICV-EUiA-EPM i CUP 
Vots en contra: 27, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSC-

PM i PxC 
Abstencions:   3, corresponents als membres presents del grup IdO 
 
A la vista del resultat obtingut, el president declara rebutjat l’acord següent: 
 
“Vivim un temps de crisi econòmica social i política. No obstant, les classes populars estem 
pagant desproporcionadament les seves conseqüències. Estem patint retallades en serveis 
públics bàsics com l’educació o la sanitat, o en serveis destinats als més vulnerables com les 
PIRMI. No obstant, mentre la majoria fem un esforç d'austeritat hi ha diverses realitats que 
evidencien que no tothom fa el mateix esforç: 
 
1. Frau i espoli fiscal: 
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Algunes fonts quantifiquen en 16.000 milions d'euros el frau fiscal català anual, al conjunt de 
l'estat i segons l’organització que agrupa els professionals d'Hisenda (GESTHA) durant l'any 
2010 les grans fortunes i grans empreses de l'Estat espanyol van evadir un mínim de 42.771 
milions d'euros. La petita i la mitjana empresa uns 16.261 milions, mentre que els particulars 
uns 1.543 milions d'euros. Alhora, el frau amb la seguretat social, frau vinculat a l’economia 
submergida, fou segons GESTHA de 30.000 milions d'euros. A més, el poble català pateix un 
espoli fiscal d'uns 20.000 milions d'euros segons diverses fonts. 
 
2. Casos de corrupció:  
 
Alguns dels més sonats casos de corrupció evidencien el robatori de diner públic en temps de 
crisi, crims que sovint han quedat pràcticament sense cap càstig. En el cas Palau de la Música 
s'haurien desviat uns 10 milions d'euros. En el cas Pretòria la quantitat de diner públic desviat 
seria de 13 milions d'euros. En el cas Gurtel el diner públic desviat seria de 43,2 milions 
d'euros. Finalment en el cas Palma Arena, d'un pressupost de 48 milions d'euros per construir 
un estadi, el cost real va ser de 100 milions d'euros. En aquesta trama, el desviament de diner 
públic es compte per milions i d'aquest cas en va sortir el cas de corrupció de les empreses del 
Duc de Palma; afectant doncs la corrupció a les més altes instàncies de l'Estat espanyol. 
 
3. Abusos del personal directiu de les Caixes d'Estalvi rescatades pel FROB (Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària):  
 
El primer exemple podria ser el de Caixa Catalunya, en la qual entre els anys 2004 i 2010 la 
remuneració pujà un 163% mentre que el benefici baixà un 53%. 
 
Avui, quan per una mala gestió Catalunya Caixa està en un 90% intervinguda pel FROB, el seu 
director general incorporat l'any 2007 té un salari de 800.000 euros l'any. Un altre exemple és 
la de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterraneo). En aquest cas, es calcula que la injecció de 
3.000 milions d'euros en diner públic són irrecuperables. Els alts responsables d'aquesta caixa, 
a més, es van adjudicar prejubilacions totalment desorbitades. Finalment podríem parlar de 
Caixa Penedès la qual tot i estar sota el FROB els seus directius es van adjudicar 20 milions 
d'euros en remuneracions. 
 
4. Exagerats sous dels polítics del nostre país:  
 
En primer lloc podríem apuntar als màxims càrrecs públics del país. Així per exemple, el 
President de la Generalitat cobra 144.030,12 euros bruts l'any i els consellers/es, 108.576,84 
euros bruts l'any. 
 
En aquest mateix sentit, la presidenta del Parlament cobra 130.011,19 euros bruts a l'any i el 
vicepresident primer, 99.765,52 euros bruts a l'any. Els parlamentaris cobren 40.201 euros 
bruts l'any però a aquesta xifra, s'hi ha de sumar el que el Parlament anomena “complements 
en despesa de viatge”. Aquests complements són de 21.605,22 euros bruts anuals en 
despeses de viatge per parlamentari. 
 
Altres casos que semblen exagerats és el del director/gerent de l'ICS que cobra 110.868,24 
euros bruts l'any. Pel que fa els polítics de la Diputació de Barcelona, el President de la 
Diputació cobra 8.265,98 euros bruts al mes i tots els vicepresidents, (5 -un per cada partit-), 
6.921,17 euros bruts al mes. I així un llarg etcètera fins arribar a les administracions més 
properes.  
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Si observem els sous assignats als polítics del Consell Comarcal d’Osona veurem que el 
president, el vicepresident primer i el vicepresident segon tenen una mateixa remuneració per 
una dedicació parcial que en desconeixem el percentatge (fins a 30.000 € bruts anuals). Això 
significa que aquestes persones compaginen altres feines remunerades amb aquesta. De la 
mateixa manera passa amb els/les consellers/es amb delegació de serveis que per una 
dedicació parcial que també en desconeixem el percentatge cobren fins a 12.000 € bruts 
anuals.  
 
5. Sous dels grans executius de les empreses amb més capitalització de l'Estat espanyol: 
 
En aquest sentit l'any 2009 per exemple, el president d'Iberdrola va rebre 8 milions d'euros en 
bonificacions i el del Banc de Santander uns 10 milions d'euros.  
 
Aquestes xifres encara semblen més escandaloses quan veiem el que cobra la majoria de la 
gent. El salari mínim de l'Estat espanyol és de 633,30 euros al mes. Per altra banda, segons 
dades de l'IDESCAT del 2009, el salari mig és d'uns 23.851 euros a l'any. No obstant, sectors 
com el de serveis (cada cop més majoritari) té un sou mig de 16.712,31 euros l'any. 
 
Per tot això, es proposa al ple del Consell Comarcal d’Osona que adopti els següents 
ACORDS: 
 
1. Aprovar un compromís públic contra les retallades socials bàsiques, contra el frau i l'espoli 
fiscal i contra els excessius sous dels polítics i dels alts càrrecs de les diverses administracions. 
 
2. Estudiar i revisar de forma seriosa, la rebaixa de sous públics desproporcionats dels polítics 
del Consell Comarcal i instar a les altres institucions públiques a revisar-los.  
 
3. Instar a les Caixes Catalanes rescatades amb diner públic a fer una rebaixa dels sous dels 
seus alts directius. 
 
4. Instar a la Fiscalia de l'Estat a comprometre's de forma més ferma amb els casos de 
corrupció i als legisladors a garantir lleis més dures contra la corrupció. 
 
5. Emplaçar a la Conselleria d'Interior a investigar i si cal, portar davant la justícia els agents 
dels Mossos d’Esquadra que van sobrepassar-se en l'ús de la “mínima força” durant les 
protestes contra les retallades.  
 
6. Enviar per escrit aquest compromís a tots els ajuntaments d'Osona, a totes les diputacions 
catalanes, a tots els consells comarcals, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a les diverses conselleries de la Generalitat, a les caixes catalanes rescatades amb 
diner públic i a la Fiscalia de l’Estat.” 
 
 
17.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LES REIVINDICACIONS DELS CICLISTES D’OSONA I EL 
RIPOLLÈS 
 
El president Joan Roca, diu que aquesta moció la presentat el grup PxC i desprès de les 
converses mantingudes entre el grup PxC i l’equip de govern, s’hi ha afegit un paràgraf referent 
a que també i puguin circular vehicles agrícoles i per tant es presenta un nou text conjuntament 
i demana que si algun altre grup la vol subscriure, estan oberts per acceptar-ho. 
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La consellera Liliana Vilanova, vol fer constar que a partir d’ara la CUP no votarà cap moció 
que presenti PxC, per considerar que es un partit antidemocràtic que nega els drets 
fonamentals d’una part de la població i el seu discurs no afavoreix la convivència sinó tot el 
contrari i per tant no votaran ni a favor, no en contra ni abstindran. Demana si aquest fet 
comporta que hagi de sortir de la sala. 
 
El secretari Jaume Portús, respon que tal i com la consellera a comentat, ha de sortir de la 
sala. 
 
En aquests moments, quan són les 21:00 hores, abandona la sessió la consellera Liliana 
Vilanova. 
 
La consellera Roser Mas, diu que esta absolutament d’acord amb la consellera Liliana 
Vilanova, tal i com han fet en altres municipis i per això mateix també surt de la sala. 
 
En aquests moments, quan són les 21:01 hores, abandona la sessió la consellera Roser Mas. 
 
El conseller Josep Anglada Rius, diu que li sap greu aquest espectable, però celebra que 
partits que esta demostrat que són antisistema surtin de la sala. Celebra també que s’hagi 
pogut arribar a un acord amb l’equip de govern, per millorar el text de la mateixa, Comenta que 
a l’Ajuntament de vic va esser aprovada per amplia majoria, igualment que a l’Ajuntament de 
Roda i que properament es presentar amb altres ajuntaments de la comarca, així com els 
ajuntaments del Ripollès i la Garrotxa. 
 
El conseller Jordi Casals, demana que se li faci retirar l’expressió de que hi ha un grup polític al 
Consell Comarcal que dona suport a la violència, perquè es una manca de respecte i que ratlla 
la il·legalitat i esta fora de lloc. Comenta que l’equip de govern ha estat generós, perquè podia 
haver presentat un text alternatiu i en canvi a optat per arribar a un acord i obrir-la a tots els 
grups. 
 
El conseller Josep Anglada Rius, diu que no la pot retirar perquè PxC te interposades varies 
denuncies contra membres de la CUP i d’Iniciativa per Catalunya. 
 
El conseller Sergi Vilamala, diu que tot i esta d’acord plenament amb el sentit de la moció, 
donaran llibertat de vot degut a les manifestacions fetes per algun dels grups polítics. 
 
El conseller Jordi Casals, diu que l’equip de govern ho ha volgut fer facil i el portaveu de PxC 
ho ha fet d0una forma que no es pot tolerar. 
 
El president Joan Roca, entén que la moció es una i que hi ha un acord per consensuar-la i que 
l’esperit de la mateixa es basa en un objectiu de que per la C-17 puguin circular ciclistes i 
tractors i el debat a anat derivant en altres termes i per això creu que s’estan produint 
discussions que no tenen que veure amb la moció. 
 
El conseller Josep M. Masramon, diu que el seu grup donarà llibertat de vot, però vol deixar clar 
que hi ha hagut expressions una mica dures i li agradaria que no tornés a passar més. Diu que 
una moció que afecta a tothom i que es important, a derivat en una baralla i s’ha portat a un 
termes polítics inacceptables totalment. Diu que ell votarà que si, perquè ell només vota la 
moció i que consti en acta un no rotund a les postures que s’han tingut avui aquí. 
 
El conseller Josep Anglada Rius, diu que si ha de retirar l’expressió, la retirarà per respecte al 
president i als demès consellers comarcals, però aquesta postura que es fa fer a l’Ajuntament 
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de Vic, no la provocat PxC que quedi clar, perquè PxC si esta representant al Consell 
Comarcal, és perquè es un partit tan democràtic com ERC. Diu que el conseller Jordi Casals 
permet que se’ls digui que són un partit antidemocràtic i en canvi permet d’altres coses. 
Recorda que ell fa quatre anys que es conseller i sempre hi ha hagut un respecte absolut i des 
del moment en que a entrat la CUP aquest respecte s’ha perdut. 
 
El president Joan Roca, creu que queda palès que en la votació no es votarà el text de la moció 
sinó d’altres coses, que no corresponent ni es el lloc de fer-ho. Diu que per responsabilitat, 
sense cap altre tipus de connotació, l’esperit era votar clarament a favor de la circulació dels 
ciclistes i els tractors per la C-17, i per tant per evitar votar altres coses l’equip de govern, retira 
la moció conjunta i per tant el que es votarà es la moció inicial presentada per PxC. 
 
Finalitzades les intervencions, el president posa a votació la proposta presentada, i s’obté el 
resultat següent: 
 
Vots a favor:   4, corresponents als membres presents del grup PxC i als consellers 

Carles Baronet i Anna Magem, del grup IDO 
Abstencions: 26, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM i PSC-

PM i al conseller Pere Medina, del grup IdO 
 
A la vista del resultat obtingut, el president declara aprovat l’acord següent: 
 
“La inauguració del desdoblament de la C-17 ha suposat que centenar de ciclistes no puguin 
circular amb bicicleta per la C-17 com ho venien fent fins ara. 
 
La mesura adoptada impossibilita als aficionats d’aquest esport d'Osona fer les seves 
tradicionals sortides a la comarca veïna del Ripollès ja que per arribar-hi s'han de fer més de 
100 km per les carreteres del Lluçanès. 
 
15 clubs ciclistes d’Osona, el Ripollès i la Garrotxa han organitzat dues marxes lentes per 
reclamar el dret de circular per la C-17. Una el passat 6 de novembre i l’altre el 4 de desembre.  
 
Atès que aquesta mesura la trobem injusta i al mateix temps impossibilita a tots els aficionats 
d’aquest esport, tant de la comarca d’Osona com del Ripollès a circular per la C-17. 
 
Atès que l’article 38.1 del Reglamento General de Circulación (aprovat pel Real Decret 
1428/2003) empara i regula l’ús d’aquest esport per les vies i autovies de l’Estat. 
 
Per això, 
 
El grup comarcal de Plataforma per Catalunya, sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Solidaritzar-nos amb les reivindicacions fetes pels clubs ciclistes de la comarca d’Osona, del 
Ripollès i la Garrotxa.  
 
2.- Sol·licitar al Departament de Territori de la Generalitat i al director general de Carreteres la 
lliure circulació de ciclistes per la C-17. 
 
3.- Comunicar aquests acords als clubs ciclistes de la comarca d’Osona, del Ripollès i la 
Garrotxa, al Departament de Territori de la Generalitat, al Director General de Carreteres, a la 
Federació Catalana de Ciclisme i a la Secretaria General de l’Esport.  
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En aquests moments, quan són les 21:14 hores, es reincorporen a la sessió les conselleres 
Roser Mas i Liliana Vilanova. 
 
 
18.- PRECS I PREGUNTES 
 
Iniciat aquest punt de l’ordre del dia, el conseller Carles Baronet, diu que aquestes mocions li 
han servit de recordatori d’un problema important que te la comarca i que es que la Generalitat 
de Catalunya i més concretament el director general d’energia, passa totalment de l’Ajuntament 
de Folgueroles i de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, per dur a terme el desmantellament de la 
línia Vic-Juià, que era un dels compromisos assumits pel segon tripartit i per això demana al 
president de treballar per portar al proper Ple, una moció potent per demanar de forma 
immediata el desmantellament de la línia, perquè es una vergonya per a la comarca d'Osona. 
 
La consellera Liliana Vilanova, diu que li agradaria sentir tot el que ha dit el conseller Anglada i 
demana si això es possible. Demana que encara que estiguin a l’oposició, se’ls deixi fer la seva 
feina i no anar amb presses, perquè tenen altres plens i per això es podrien fer els plens en 
altres hores. 
 
El president Joan Roca, diu que estar dues hores en un Ple no es anar ràpid, però creu que 
l’ora de celebració del Ple es prou correcta. Diu també que avui és l’últim Ple del 2011 i es un 
dia especial, pel fet que hi ha una persona que per a ella serà l’últim Ple. 
 
El vicepresident tercer, Miquel Arisa, diu que per al senyor Jaume Portús avui ha estat l’últim 
Ple com a secretari. Va néixer amb els consells comarcals i, per tant, des del primer moment ha 
estat en aquest Consell, del qual n’ha viscut la creació i el creixement, primer com a assessor, 
després com a gerent i finalment com a secretari; “ha estat una persona que ha aportat molt a 
aquesta institució i en nom del sentir de tots els consellers i conselleres i com a conseller més 
vell, li dono les gràcies per la feina feta, moltes gràcies pels anys dedicats al Consell Comarcal i 
evidentment li desitjo que tingui una molt bona jubilació i molta sort, Jaume”. 
 
El secretari Jaume Portús diu “m’hauria agradat preparar dues paraules, però això m’ha agafat 
per sorpresa, tota vegada que no tenia coneixement que avui es parlés del meu comiat, previst 
pel mes de febrer. Primer de tot vull agrair a Miquel Arisa les seves paraules generoses, tota 
vegada que el meu únic mèrit ha consistit en fer la feina que em pertoca. 
 
De fet amb aquesta sessió plenària, tanco una etapa important de la meva vida professional, 
com són els trenta-cinc anys dedicats a l’Administració local; molts d’ells de secretari en 
municipis de la comarca, com alguns d’alcaldes aquí presents saben, i vint-i-dos anys al 
Consell Comarcal. D’aquests últims, dotze ocupant la gerència de la institució. 
 
Utilitzant la figura retòrica, avui s’abaixa el teló d’un escenari en el qual he pogut presenciar 
quantitat d’actes, i en dono les gràcies pel fet d’haver-ne pogut ser testimoni avantatjat durant 
aquests anys. 
 
 De la meva primera etapa com a secretari, en podria explicar molts fets i anècdotes, de 
manera especial durant els primers temps de l’etapa democràtica. Encara en la reminiscència 
del passat, sobretot en els pobles petits, la gent, diria que volia quedar ver amb el secretari, a 
no ser que “el noi de la casa” necessités algun document per escapar-se de la mili...El cert és 
que el secretari atenia consultes de tota mena. 
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 Vull recordar, perquè són coses que sempre tindré gravades a la memòria, aquell dia 4 d’abril 
de 1987 quan el Parlament de Catalunya va aprovar la primera Llei d’organització comarcal 
catalana, fruït d’un procés històric que arrancava l’any 1914, amb el Decret de Nova Planta, 
quan un rei borbó, Felip V, abolia les institucions públiques catalanes i el dret públic, reduint 
Catalunya a una província de l’Estat espanyol, sense cap institució d’autogovern. 
 
A partir d’aquella data, naixia un moviment polític fruït del sentiment patriòtic, que anys més 
tard, concretament el 1892, diferents corrents polítics i moviments nacionalistes redactarien 
aquell document famós que coneixem com les Bases de Manresa. 
 
D’aquest grup integrat en la Unió Catalanista, en destaquen personatges històrics, com el 
precursor Valentí Almirall, o els redactors del document, Domènech i Montaner, Aulèstia i Enric 
Prat de la Riba. Tots ells prohoms del moviment catalanista. 
 
Val a dir que d’aquesta gesta històrica, anys més tard n’apareixeria el reconeixement d’un 
model d’organització territorial català, basat en municipis i comarques, i aquest es produiria en 
el decurs de la segona república. És cert que aquest model va tenir una durada molt curta, però 
no és menys veritat que va esdevenir l’embrió del model territorial d’organització de la 
Generalitat de Catalunya, reconegut per la Constitució de 1978, i consagrat per l’Estatut de 
Catalunya de 1979. 
 
Si m’he permès aquesta cita històrica, ho he fet amb el propòsit de situar l’etapa inicial, moment 
en el qual vaig tenir el goig de viure i participar en els prolegòmens del que seria el nostre 
consell comarcal. 
 
La possibilitat de participar en l’arrencada primera dels consells comarcals, em va donar peu a 
conèixer que, a diferència del passat, els nous consells no solament es fonamentaven en aquell 
sentiment històric, irrenunciable, sinó que s’estructuraven amb el propòsit d’erigir-se en una 
administració supralocal, pròxima als ajuntaments que conformaven la comarca, per tal de 
propiciar que els municipis petits tinguessin uns serveis bàsics equiparables als dels municipis 
grans. 
 
Aquests serien els dos puntals bàsics que d’alguna manera es van tenir en compte en la 
implantació del model d’organització comarcal de Catalunya de la Llei del 1987. 
 
Recordo el març de 1988 quan es va constituir el Consell Comarcal d’Osona, a la Sala de la 
Columna de l’Ajuntament de Vic, presidit per l’alcalde de Manlleu, Joan Usart, amb la majoria 
de Convergència i Unió, els grups de l’IPMO, ERC i els Independents, els quals van ser els 
primers grups polítics comarcals. El primer consell va tenir una vida de tres anys. 
 
El segon Consell Comarcal el va presidir Jacint Codina, el següent el va presidir Ramon Vall, el 
tercer el van compartir en Ramon Vall i l’ Enric Castellnou, els següents van ser en Jaume Mas, 
i en Miquel Arisa, respectivament, i l’actual en Joan Roca. 
 
Vull significar que del primer Consell Comarcal, em queda un record inesborrable respecte del 
consens aconseguit a l’entorn de tots els grups polítics, lògicament amb diferents ideologies, a 
favor de la recuperació d’aquell anhel històric, basat en l’organització territorial de Catalunya, 
en municipis i comarques 
 
Si bé el nou Estatut de l’any 2006 preveu una organització territorial basada en municipis i 
vegueries, caldrà veure finalment com queden les comarques, donat que la Llei de vegueries 
de l’any 2010 està suspesa. Cal reconèixer que no totes les comarques són iguals, i la comarca 
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d’Osona ha estat una comarca pionera en l’establiment d’un sistema de gestió que altres 
comarques encara avui no tenen. Em refereixo a la utilització de formes de gestió mixtes, les 
quals han donat un grau d’idoneïtat a la institució, i han reportat beneficis notables, tant en la 
qualitat dels serveis, com en l’optimització dels recursos econòmics de tots plegats. 
 
Amb caràcter anunciatiu i no limitatiu, sobresurten serveis com els de la gestió de les 
depuradores, de portada d’aigua en alta, de recollida de deixalles, de l’abocador comarcal, 
etc.,etc. 
 
Estic plenament convençut que el Consell Comarcal d'Osona serà un element essencial a tenir 
en compte a l’hora de redefinir les comarques. Tot això m’omplena de satisfacció pel fet 
d’haver-hi participat, col·laborant en un primer moment amb el consell presidit per Jacint Codina 
com a impulsor dels serveis esmentats, així com amb els altres presidents i consells, que els 
han mantingut i ampliat. 
 
 M’emporto aquest record d’una manera especial i us en dono les gràcies”. 
 
Finalitzades les paraules del Sr. Portús, el President Joan Roca, diu que ha coincidit poc en el 
temps en aquest ens amb en Jaume Portús, però que avui era l’últim Ple per a ell i s’havia de 
deixar constància del fet, ja que la història del Consell Comarcal anirà caminant en el futur, 
però també és clar que té un passat en el qual el nom de Jaume Portús hi està molt lligat, pel 
que ha suposat la seva implicació amb l’entitat. 
 
Li dóna les gràcies per tot el temps que ha dedicat a la institució i espera poder comptar amb la 
seva experiència. 
 
El secretari, Jaume Portús, diu que intentarà posar vida als anys i els convida a anar a 
l’Hospital General, però de visita, perquè allà trobaran un company i més amic per a tot el que 
puguin necessitar. 
 
El president Joan Roca desitja un Bon Nadal i un Bon Any Nou a tots els presents. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, lliuro aquesta acta. 
 
 El president,         El secretari, 
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