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

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

Identificació de la sessió
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple del Consell Comarcal
2/2012
Ordinària
27 de juny de 2012
de les 19 hores i 5 minuts a les 20 hores i 40 minuts
Sala de Sessions

Hi assisteixen
President
Vicepresidents:

Joan Roca Tió
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
Anna Magem Marsó, portaveu suplent
Pere Medina Serrahima
PxC
Josep Anglada Rius, portaveu
Antoni Sánchez Gueldos, portaveu suplent
ICV-EUiA-EPM
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Roser Mas Illamola
CUP
Liliana Vilanova Orriols
Gerent
Secretari
Interventor

Anna Seijas i Vila
Jaume Manau i Terrés
Josep Saigí i Grau

No hi assisteix:
Carles Baronet Aldabó
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (1/2012)
Acceptació de la renúncia del conseller Carles Baronet i Aldabó del grup Independents
d’Osona
Aprovació del Compte General de l’exercici de 2011 del Consell Comarcal i de l’OARCO
Creació del servei de neteja viària i modificació del servei de recollida de residus
Acceptació de la delegació de l’Ajuntament de Manlleu per a la gestió del
subministrament d’aigua potable en alta i aprovació del conveni
Conveni marc de delegació per a l’ús de l’aplicació del sistema d’informació nacional
d’aigua de consum (SINAC)
Encàrrec a l’empresa mixta Aigües d’Osona, SA per a la redacció del projecte de l’ETAP
Voltreganès i Osona Nord, 1a. fase
Aprovació inicial de la modificació del reglament del SAD amb la inclusió del servei de
neteja a la llar
Declaració de bé cultural d’interès local del Casal Núria i de Can Pallàs de Sant Julià de
Vilatorta
Ratificació d’acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple
Ratificació de resolucions
Donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple
Resolucions de presidència i gerència
Aprovació de la declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap el bon govern
ambiental i l’economia verda
Moció per donar suport a la ILP per a la regularització de la dació en pagament, la
paralització dels desnonaments i el lloguer social
Moció en defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents emeses
per diverses entitats financeres
Moció contra la repressió policial als països catalans
Moció contra la disminució dels ajuts de l’Estat a les persones amb discapacitat amb
especials dificultats
Precs i preguntes

Ha estat declarat d’urgència l’assumpte següent:
-

Aprovació inicial de la modificació de les normes reguladores d’Osona Turisme i
establiment d’aportacions econòmiques a abonar pels membres que s’hi integrin

Desenvolupament de la sessió:

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

2. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL CONSELLER CARLES BARONET I ALDABÓ DEL
GRUP INDEPENDENTS D’OSONA
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Intervencions i debat
Roser Mas:
Nosaltres, des d’Iniciativa, només volem valorar la feina ben feta del conseller, malgrat el poc
temps que hem compartit amb ell. Pensem que la feina ha esta molt ben feta. Lamentem que la
seva sortida, tot i ser una decisió personal, pugui representar que hi ha un tracte particular i
concret en relació als grups de l’oposició i que es generen unes dinàmiques determinades i ens
agradaria que no succeís en el futur, tot i que la decisió, probablement, és una decisió personal
i no hi afecten altres coses, però per si de cas mantenir-ho con un element de reflexió.
Joan Roca:
Hi he parlat personalment i m’ha ratificat que és una decisió personal d’ell. En cap moment és
una situació de baralla amb cap dels membres del Consell Comarcal, ni amb Presidència ni
amb cap altre conseller. Ha decidit el que ha decidit i hi ha una relació excel·lent i no hi ha res
més.
Pere Medina:
S’ha de votar la renúncia o es simplement donar-ne coneixement?
Joan Roca:
La votació és bàsicament conforme hi ha el coneixement que s’ha presentat la renúncia.
Acord
Vist l’escrit de dimissió presentat pel conseller comarcal senyor Carles Baronet i Aldabó, adscrit al
grup comarcal Independents d’Osona.
Vist l’escrit de renúncia a prendre possessió del càrrec de conseller comarcal, presentat pel senyor
Ferran Garriga Señé, primer suplent de la llista de l’Associació d’Agrupacions d’Electors: Tona
Futur, Independents de Folgueroles, Gent Gran de Santa Eugènia de Berga, Junts per Balenyà,
Independents per Cantonigrós, Brull Unió Municipal, Units per Malla, Independents de Sant
Martí de Centelles, l’Alternativa, Gent d'’Alpens i Espinelves Viu.
Vist l’escrit de renúncia a prendre possessió del càrrec de conseller comarcal, presentat pel senyor
Manuel Bastias Rosell, segon suplent de la llista de l’Associació d’Agrupacions d’Electors: Tona
Futur, Independents de Folgueroles, Gent Gran de Santa Eugènia de Berga, Junts per Balenyà,
Independents per Cantonigrós, Brull Unió Municipal, Units per Malla, Independents de Sant
Martí de Centelles, l’Alternativa, Gent d'’Alpens i Espinelves Viu.
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Atès el que estableix la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat número 171
de 18 de juliol de 2003;
Per unanimitat s'acorda:
1r.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec presentada pel conseller comarcal senyor Carles
Baronet i Aldabó.
2n.- Prendre coneixement de la renúncia a prendre possessió del càrrec de conseller comarcal,
presentada pels senyors Ferran Garriga Señé i Manuel Bastias Rosell, que figuren com a suplent
primer i segon respectivament, de la llista electoral.
3r.- Posar en coneixement de la Junta Electoral Central que la persona designada com a substitut
en la llista de l’Associació d’Agrupacions d’Electors: Tona Futur, Independents de Folgueroles,
Gent Gran de Santa Eugènia de Berga, Junts per Balenyà, Independents per Cantonigrós, Brull
Unió Municipal, Units per Malla, Independents de Sant Martí de Centelles, l’Alternativa, Gent
d'’Alpens i Espinelves Viu és el senyor Èric Vila de Mas, tercer suplent, segons l’acord adoptat per
la Junta Electoral Provincial de Barcelona en data 7 de juliol de 2011.
4r.- Trametre la certificació del present acord, juntament amb la còpia autenticada de l’escrit de
renúncia presentat, a la Junta Electoral Central a l’efecte d’expedició de la credencial del candidat,
de conformitat amb el que estableix la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la pròpia Junta Electoral
Central.

3. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2011 DEL CONSELL
COMARCAL I DE L’OARCO
Acord
Un cop s’ha exposat al públic el Compte General del pressupost de l'exercici de 2011 del Consell
Comarcal d'Osona i de l'Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d’Osona, mitjançant l'edicte
publicat en el BOPB del divendres 17 d’abril de 2012, sense que s'hagi presentat cap tipus de
reclamació o observació, segons es desprèn del certificat de secretaria que s'acompanya,
La Comissió ha d’examinar i dictaminar, novament, per al seu informe, sobre el Compte General de
2011.
Després d'emetre informe, la Comissió Especial de Comptes ha de proposar al Ple del Consell
Comarcal d'Osona la seva aprovació.
Vist l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 20 de juny de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
1. Aprovar, de conformitat amb l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Compte General del
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pressupost de l'exercici de 2011 del Consell Comarcal d'Osona i de l'Organisme Autònom de
Recaptació Comarcal d’Osona.
2. Donar trasllat, segons el que disposa l'art. 223.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, del present
acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, juntament amb la documentació que s'hi
estableix.
3. Donar-ne trasllat, també, a la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials del
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

4.- CREACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I MODIFICACIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Intervencions i debat
Pere Medina:
Retornant al fil conductor del passat ple, el punt número cinc que era: Modificació i adequació
dels acords adoptats en relació a la gestió pel sistema d’empresa mixta en matèria de residus,
cal remarcar que el grup Independents d'Osona tornaria a votar en contra, tot i que no és un vot
en contra ni contra Manlleu ni contra Calldetenes, tot i que alguns han fet servir aquesta
informació d’una forma malintencionada, simplement va ser per un tema de procediment jurídic,
que quedi ben clar. És ben simple, l’empresa de Recollida de Residus d'Osona, SL no podia
acceptar una feina que l’empresa no tenia com objecte. Per altra banda, el grup Independents
d'Osona se n’alegra que finalment s’hagi fet la Comissió i que des del Consell Comarcal es pugi
donar el servei de recollida i neteja viària als municipis que ho demanin, amb totes les
seguretats administratives i, per tant, hi votarem a favor.
Roser Mas:
Nosaltres, una mica en el mateix sentit del companys dels Independents, en aquest cas
votarem també a favor. Celebrem que després de tres mesos i de tot aquest debat s’hagi vist la
necessitat de seguir els procediments necessaris a l’hora d’aprovar nous serveis i acceptar-ne
les delegacions corresponents i que finalment el govern hagi rectificat i aprovi aquest servei de
neteja que volia incorporar a l’empresa de Recollida de Residus d'Osona, SL, tal i com varem
insistir des dels grups de l’oposició. Esperem que amb aquests antecedents l’equip de govern
estigui avisat de com s’han de fer les coses i s’organitzin els procediments correctes i que les
urgències dels municipis, en certa manera, no ens facin alterar aquests procediments. Ja he dit
abans que donarem suport a l’aprovació d’aquest servei perquè pensem que el Consell
Comarcal, evidentment, dintre de les seves funcions, hi ha la de prestar serveis als municipis
que ho demanin i, per tant, en aquest cas entenem que pot oferir un bon servei a un menor
cost, tot i que pensem que si el servei en un moment donat o més endavant ha de créixer, el
Consell haurà de replantejar la millora en les mesures de control i seguiment de la concessió i
dels serveis i s’ha de fer una ampliació de capital. Sí que també demanaríem que el punt que
diu: “...quantifiquem les despeses de personal del servei...”, ens agradaria que després de
“despeses de personal” -que inclou les retribucions, els costos de seguretat social juntament
amb una previsió de substitució per vacances, hores extres de tot el personal necessari per a la
prestació del servei- s’hi pogués afegir: “...segons el conveni col·lectiu del sector del servei de
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neteja viària de l’empresa”. Entenem que aquesta frase aclareix i accentua més els drets del
personal que hi pugui treballar.
Anna Seijas:
Això no és objecte de la proposta que s’aprovarà. Hi va haver una Comissió d’estudi que és qui
ho va aprovar. Es va donar el termini per presentar al·legacions i era en aquell moment en què
s’havia de fer aquesta aportació, perquè en l’objecte de la proposta d’aprovació d’avui no hi
consta.
Roser Mas:
Aleshores, si no s’hi pot incloure en aquest moment, això sí que és un error de procediment,
també.
Anna Seijas:
Sí, avui s’aprova la proposta que ha llegit el secretari i, en tot cas, ja va haver-hi la Comissió
d’estudi i era allà on es va donar el termini per poder complementar.
Antoni Serrat:
Voldria aclarir un punt sobre això del conveni. No sempre és possible, perquè de vegades, com
és aquest cas concret, s’ha de subrogar tot un equip de gent, que tenien un conveni amb
l’empresa on estaven i que és diferent al conveni que té Recollida de Residus d'Osona, SL; per
això, dir genèricament que van d’acord amb el conveni del sector, no és possible i, per tant,
s’ha d’arribar a un acord amb les dues masses de personal, respectant inicialment les
condicions que tenen el personal subrogat fins que s’equilibrin les dues.
Roser Mas:
Sí, però que mai es quedi per sota del conveni marc del sector.
Antoni Serrat:
Ara tots estan per sobre. Segurament si haguéssim subrogat gent que hagués estat per sota,
haurien entrat directament als mínims que té l’empresa. Voldria aprofitar per agrair a les
comissions d’estudi el caire positiu que va haver-hi en tot moment. Avui estem dotant el Consell
d’una eina més per poder utilitzar en benefici dels municipis; estem aprovant si donem aquesta
eina o no i no el procediment que s’ha seguit, que entenc que s’ha seguit un procediment
pràctic i necessari per a un municipi en concret.
Joan Roca:
Només com aclariment: no és que haguem rectificat de procediment; és a dir, en l’últim ple el
que es va aprovar era simplement la creació de la comissió que redactaria la forma en què es
determinaria aquest servei que avui aprovem i el que és veritat és que una cosa és el
procediment jurídic i l’altra el procediment adoptat per la urgència de la sol·licitud d’un
ajuntament i que ara tenim una empresa que fa uns serveis i a partir d’aquí ampliem aquests
serveis. S’ha seguit el procediment establert, però el temps no ha coincidit amb la realitat de
l’ajuntament que va sol·licitar el servei de neteja viària.
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Acord
L’article 25.1.c) de la Llei d’organització comarcal de Catalunya estableix que correspon a la
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre
d’altres, els municipis. D’aquesta forma, la comarca es configura com un ens intermedi, un dels
objectius de la qual és el de donar suport als municipis per a gestionar els seus propis serveis,
especialment en relació a aquells que per la seva naturalesa precisen d’una economia d’escala.
En aquesta línia, el Consell Comarcal d’Osona ve prestant, a través del seu ens instrumental,
l’empresa mixta “Recollida de Residus d’Osona, SL”, el servei de recollida de residus respecte
dels municipis que li ha estat delegada o encarregada la seva gestió, comprenent-se dins
d’aquest àmbit les prestacions de recollida dels residus municipals, el seu transport als centres
de tractament a l’abocador comarcal d’Orís, a les plantes de compostatge, a les plantes de
triatge...; la recollida dels objectes voluminosos i andròmines; la neteja i manteniment dels
contenidors, i la gestió de les deixalleries que s’estableixin. Últimament, per part de
determinants ajuntaments s’ha interessat del Consell que l’esmentat servei de recollida de
residus s’amplií amb el de la neteja viària.
El servei municipal de neteja viària és un dels serveis municipals de prestació obligatòria per
part de tots els municipis –art. 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i art. 67,a) del D.L. 2/2003,
de 28 d’abril-. Per tant, és un dels serveis que els municipis poden delegar o encarregar la
gestió del servei al Consell Comarcal.
Ara bé, perquè el Consell Comarcal estigui en condicions d’acceptar de forma definitiva aquella
delegació o l’encàrrec de gestió és preceptiu el corresponent acord d’implantació del servei. Al
respecte, l’article 164 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) estableix que per a l’establiment dels serveis
comarcals es requereix la justificació de la implantació en els aspectes tècnic, jurídic i
econòmic, la qual s’ha de contenir en una memòria, llevat que la implantació figuri en el
Programa d’Actuació de la Comarca (PAC).
A aquest respecte, el Consell Comarcal d’Osona, per acord adoptat el dia 28 de març de 2012,
va designar la Comissió que havia de procedir a la redacció de l’esmentada Memòria, la qual
va ser lliurada al Consell al dia 6 de juny de 2012.
No obstant això, en tant es procedia a redactar l’esmentada Memòria, el Consell va aprovar
definitivament el Programa d’Actuació Comarcal, en el qual s’implantà ex novo el servei
comarcal de la neteja viària, amb la qual cosa es donava resposta a l’interès mostrat per
diversos municipis en delegar o encarregar la gestió del servei municipal obligatori al Consell
Comarcal. Aquesta aprovació dóna lloc a una situació nova, tal com és que jurídicament, a
partir de l’aprovació de l’esmentat Programa d’Actuació, el servei de neteja viària per part del
Consell Comarcal ja està implantat. D’aquesta forma, la prossecució de l’expedient iniciat amb
la creació de l’esmentada Comissió no resulta necessària per assolir la finalitat que va originar
la seva iniciació, especialment si es té en compte que el procediment seguit per a l’aprovació
del Programa és anàleg al previst per a l’aprovació de l’originària implantació.
No obstant això, sempre quedarà pendent la necessitat d’aprovar el corresponen reglament
que estableixi el règim jurídic de la prestació, el qual també ha estat objecte d’estudi i proposat
el seu text per l’assenyalada Comissió.
Vist l’informe favorable emès pel Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona, en la sessió del dia
6 de juny de 2012.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 20 de juny de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
1.- Constatar l’ajust al disposat a l’article 164 del ROAS de la Memòria redactada per la
Comissió d’estudi per a la implantació del servei de neteja viària envers als municipis que
deleguin o encarreguin la gestió d’aquest servei al Consell Comarcal. No obstant això, atès que
la implantació del servei ha estat establerta mitjançant l’aprovació del Programa d’actuació
comarcal, donar per conclòs l’expedient en el marc del qual es disposà la constitució de la
Comissió, tot mantenint la proposta de reglament del servei redactada per la referida Comissió.
2.- Donar per implantat el servei de neteja viària per part del Consell Comarcal, el qual
s’integrarà com una ampliació del servei ara existent de recollida de residus, que es continuarà
prestant mitjançant l’empresa mixta “Recollida de Residus d’Osona SL” que ja l’està gestionant
a l’actualitat. A aquest efecte correspon adequar els estatuts de dita empresa a la nova
situació, quedant redactat el seu objecte social en els següents termes:
“La societat té per objecte la realització dels serveis públics de neteja viària i recollida de
residus urbans, amb totes les seves prestacions connexes com ara transport,
tractament, reciclatge i valorització de residus, manteniment i neteja de parcs i jardins, i
transport de lixiviats, la titularitat dels quals pertanyi al Consell Comarcal per delegació o
encàrrec de gestió per part dels ajuntaments de la comarca d’Osona o de la Generalitat
de Catalunya. Igualment la societat podrà gestionar l’administració, la conservació i el
manteniment de les instal·lacions corresponents, inclusiu la gestió de deixalleries, cosa
que li ha de permetre, si és necessari, efectuar les obres de manteniment i ampliació del
qualsevol naturalesa, tant si és per compte de la propietat com si és per compte d’altri”
3.- Aprovar inicialment el reglament que ha estat redactat per la Comissió constituïda per acord
de Ple de data 28 de març de 2012 i sotmetre l’esmentat reglament a informació pública per un
període de trenta dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, 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 el
“Punt 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.
4.- Disposar, per al cas que en el període d’informació pública no es presentin al·legacions ni
reclamacions, que el reglament i tots els documents que integren l’expedient s’entenguin
aprovats automàticament amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord
exprés i que es publiqui el text íntegre del reglament al Butlletí Oficial de la província de
Barcelona i una ressenya de l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la província de
Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació.
5.- 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.
6.- Correlativament derogar el Reglament del servei de recollida de residus municipals, neteja i
manteniment de contenidors i recollida d’objectes voluminosos i andròmines de la comarca
d'Osona, aprovat pel Ple Comarcal en sessió del dia 29 de novembre de 1995, el qual restarà
vigent fins a l’aprovació definitiva del nou reglament.
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7.- Facultat tan àmpliament com en dret sigui necessari el president del Consell Comarcal per
al més eficaç desenvolupament d’aquests acords i per l’execució dels actes i acords que se’n
derivin.

5. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MANLLEU PER A LA
GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA I APROVACIÓ DEL
CONVENI
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Intervencions i debat
Liliana Vilanova:
Des de la CUP ens abstindrem. Fa un parell de mesos l’Ajuntament de Manlleu va ampliar la
concessió a Sorea per vint anys més de servei i des de la CUP sempre ens hem manifestat en
contra de les concessions a llarg termini sense haver fet un estudi previ de viabilitat perquè el
servei pugui ser assumit pel propi ajuntament. Com que desconeixem si una part de la
infraestructura que durà a terme el Consell serà com una espècie de canvi, és a dir,
l’Ajuntament de Manlleu ha de pagar una part de la canonada i Sorea li pagarà a canvi de la
nova concessió i per això ens abstindrem. Ja sé que al Consell això no afecta, però
segurament l’Ajuntament de Manlleu no hagués fet aquesta obra si Sorea no pagués la
canonada.
Jaume Mas:
No té res a veure res una cosa amb l’altra. L’Ajuntament de Manlleu té la potestat de prendre
les decisions que vulgui i nosaltres acceptem la delegació i el conveni. D’on traurà els diners
l’Ajuntament de Manlleu és un problema d’ell i el Consell no s’hi ha de ficar. Ampliar l’ETAP
d’Osona Sud consta menys diners que fer-ne una de nova a Manlleu, cosa que representa un
estalvi molt important per a l’Ajuntament de Manlleu, i el que fem és reduir costos en un
moment de crisi com l’actual. De cinc milions que hagués costat no arribarà a tres i potser si
anys enrere haguéssim mirat de fer les coses conjuntament, ara no tindríem la crisis que tenim.
Joan Roca:
És un tema d’autonomia municipal i, per tant, els tractes que hagi pogut fer amb Sorea
corresponen a ell; i el que està clar és que si l’Ajuntament de Manlleu volia connectar-se a
l’ETAP havia de fer-se càrrec dels costos de la connexió.
Antoni Sánchez:
Només vull afegir que l’Ajuntament de Manlleu va aprovar aquest tema per unanimitat perquè
és una feina ben feta entre tots i que feia molt de temps que s’estava treballant.
Votació
Sotmesa a votació la proposta d’acord presentada, s’obté el resultat següent:
Vots a favor:

29,

que corresponen als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSCPM, IdO, PxC i ICV-EUiA-EPM
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Vots en contra:
Abstencions:

0
1,

que correspon a la consellera Liliana Vilanova de la CUP

En vista del resultat obtingut, el president declara aprovat per majoria absoluta, el següent:
Acord
Vist que la Llei de Bases de Règim Local i el Text refós de la Llei Municipal de Catalunya -arts. 26
1.a) i 67 a)- estableixen la competència municipal sobre els serveis mínims d’abastament
domiciliari d’aigua potable.
Vist que l’exercici de les competències municipals està sotmesa als termes que disposi la legislació
de I’Estat i de les Comunitats autònomes (art. 25.2 de la Llei de Bases) i art. 25 del DL 4/2003 de
l’Organització comarcal de Catalunya estableix que els consells comarcals podran exercir
competències, entre d’altres, en aquelles matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar els
municipis.
Vist que la transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti
(delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa requereix un acord plenari qualificat
de majoria absoluta a tenor del que disposa l’article 47, 2,h) de la Llei de Bases; 114.3 e) del DL
2/2003 i 309.2 del D. 179/1995 de 13 de juny.
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 al medi ambient (sector 1.2. cicle de l’aigua) la gestió dels sistemes de
subministrament d’aigua en alta així com la elaboració de projectes d’infraestructures i
realització de les obres. L’article 6 del reglament del PAC reitera la possibilitat que el Consell
assumeixi serveis mitjançant la delegació dels municipis.
Atès que l’Ajuntament de Manlleu, als efectes de millorar el sistema d’abastament d’aigua potable
en alta al municipi, va sol·licitar al Consell Comarcal la connexió a la xarxa general d’abastament
d’aigua potable en alta a Osona Sud, amb un cabal de 8.000 m3/dia.
Atès que la Comissió de seguiment del conveni per a l’abastament d’Osona Sud, integrada pels
representants dels ajuntaments de la comarca que formen part d’aquest sistema d’abastament, en
la sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2010 va acceptar la sol·licitud d’incorporació de
l’Ajuntament de Manlleu al projecte d’Osona Sud i va autoritzar la seva connexió a la xarxa general
d’abastament d’aigua potable en alta, una vegada efectuades les obres d’ampliació de la captació i
de l’estació potabilitzadora (ETAP).
Vist l’acord de l’Ajuntament de Manlleu de data 22 de maig de 2012 relatiu a la delegació al
Consell Comarcal d’Osona per a la incorporació de Manlleu al sistema d’abastament d’aigua
potable en alta a Osona Sud.
Vista la proposta de conveni regulador de la delegació a signar entre el Consell Comarcal d’Osona
i l’Ajuntament de Manlleu per a la gestió del subministrament d’aigua potable en alta al municipi.
Vist l’informe emès pel tècnic assessor del Consell Comarcal d’Osona en aigua potable, el senyor
Miquel Codina Calveras en data 13 de juny de 2012.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 20 de juny de 2012.
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Per majoria absoluta dels membres legals de la Corporació, s’acorda:
Primer.- Acceptar la delegació de l’Ajuntament de Manlleu a favor del Consell Comarcal d'Osona,
relativa al subministrament d’aigua potable en alta al municipi, a través de l’ETAP d’Osona Sud, i la
realització de les actuacions necessàries per a la prestació del servei, incloses la redacció i
l’aprovació del projecte tècnic corresponent.
Segon.- Aprovar el text del conveni que s’adjunta com a annex, a signar entre l’Ajuntament de
Manlleu i el Consell Comarcal d’Osona, el qual fixa el contingut de la delegació i les condicions
específiques de la prestació del servei, de manera especial les de caràcter econòmic.
Tercer.- Disposar que el contingut de la delegació abastarà l'exercici de les funcions previstes al
conveni que s'aprova en aquest mateix acte, i també la potestat reglamentària.
Quart.- Sotmetre el present acord a exposició pública, especialment adreçada als possibles
afectats per la delegació i als possibles usuaris del servei, pel termini de vint dies, mitjançant
edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari de difusió comarcal.
Cinquè.- Determinar que la delegació esdevingui ferma i efectiva en el cas que, durant el termini
d'exposició al públic, no s'hi presenti cap reclamació, donant-ne trasllat a tots els ajuntaments de la
comarca i efectuant nova publicació en el DOGC.
Sisè.- Facultar el president del Consell Comarcal, senyor Joan Roca i Tió, tan àmpliament com
sigui necessari per al desenvolupament d'aquest acord i per a la signatura del conveni que
regula aquesta delegació.

6. CONVENI MARC DE DELEGACIÓ PER A L’ÚS DE L’APLICACIÓ DEL SISTEMA
D’INFORMACIÓ NACIONAL D’AIGUA DE CONSUM (SINAC)
Acord
Examinat el text del conveni marc a signar entre els ajuntaments de la comarca d’Osona i el
Consell Comarcal d'Osona per a la col·laboració i delegació per a l’ús de l’aplicació del SINAC
(sistema d’informació nacional d’aigua de consum).
Atès que el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de
la qualitat de l’aigua de consum humà, comporta la necessitat d’elaborar informes nacionals
destinats a la informació pública i a la Comissió Europea, d’acord amb la Directiva 98/83/CE, de
3 de novembre, relativa a la qualitat de l’aigua destinada al consum humà.
Atès que en l’article 30 del mateix RD s’estableix un sistema d’informació relatiu a les zones
d’abastament i control de l’aigua de consum humà denominat Sistema d’Informació Nacional
d’Aigua de Consum (SINAC) sustentat per una aplicació informàtica a través d’internet i que és
obligatòria per part dels ajuntaments.
Atès que aquesta tasca pot representar dificultats per alguns ajuntaments de la comarca a
l’hora de preparar i destinar una persona de la seva plantilla com a usuari bàsic i atès que el
Consell Comarcal, a través de l’empresa Aigües d’Osona, SA, en qualitat d’ens instrumental del
Consell ja disposa d’un professional que actua com a usuari bàsic.
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Atès que el reglament del Programa d’Actuació Comarcal (PAC) en el seu article 19 estableix que
en la delegació de competències, la iniciació del procediment pot ser a instàncies del Consell
Comarcal.
Vist l’informe emès pel tècnic assessor del Consell Comarcal d’Osona en aigua potable, el senyor
Miquel Codina Calveras, en data 13 de juny de 2012.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 20 de juny de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
1r.- Oferir als ajuntament de la comarca la prestació del servei de les actuacions necessàries
per tal d’accedir i introduir les dades al SINAC, servei que s’efectuarà mitjançant els mitjans
propis o dels que es doti.
2n.- Proposar als ajuntaments interessats en aquest servei, que acordin i formalitzin la
delegació de la competència pel seu exercici a favor del Consell Comarcal d’Osona.
3r.- Aprovar el conveni marc de col·laboració i delegació per a l’ús de l’aplicació del SINAC
(sistema d’informació nacional d’aigua de consum) entre el Consell Comarcal d’Osona i els
ajuntaments de la comarca
4t.- Declarar l'aplicació d'aquest conveni a tots els ajuntaments de la comarca d'Osona que
manifestin la seva voluntat de subscriure el conveni esmentat en el punt primer.
5è.- Facultar el president del Consell Comarcal o el membre a qui delegui, per a la signatura de
l’esmentat conveni.

7. ENCÀRREC A L’EMPRESA MIXTA AIGÜES D’OSONA, SA PER A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE DE L’ETAP VOLTREGANÈS I OSONA NORD, 1a. FASE
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Intervencions i debat
Roser Mas:
Nosaltres volem comentar que celebrem que s’iniciï aquesta obra. Pensem que és un
equipament molt necessari que el nostre grup ja fa temps que ve reclamant i que en aquests
moments potser encara és més urgent perquè actualment hi ha diversos pous de Torelló que
tornen a tenir uns nivells de contaminació molt alts i, per tant, com més ràpid es pugi fer millor.
Joan Roca:
Realment és una de les obres que serà emblemàtica durant aquesta legislatura. Creiem que
l’aigua és un bé necessari. Hi ha l’oportunitat de poder continuar ampliant la xarxa d’aigua de
què disposem i que en surtin beneficiats el major nombre d’habitants de la comarca.
Acord
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Atès que en la sessió de Ple comarcal del 24 de setembre de 2009 es va aprovar definitivament
el projecte de l’estació de tractament d’aigües potables del Voltreganès i Osona Nord per un
import de 5.339.734,00 €.
Atès que des de l’aprovació del projecte han sortit incidències que afecten directament a
l’execució del projecte en relació a l’escomesa elèctrica, el sistema de fonamentació, les
disponibilitats pressupostàries, etc.
Atès que per les circumstàncies esmentades no és possible treure a concurs la primera fase
d’aquesta obra partint del projecte inicial, fet pel qual fa necessari la redacció d’un nou projecte.
Vist que les instal·lacions d’abastament d’aigua en alta es gestionen pel Consell Comarcal
d’Osona mitjançant el seu ens instrumental Aigües d’Osona, SA.
Vist el que disposen l’article 10.7 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
administratiu de les administracions públiques de Catalunya, en la redacció donada per la Llei
10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millorament de la regulació normativa i la Disposició
addicional vint-i-novena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de contractes del sector públic.
Vist l’informe emès per la senyora Anna Costa Escalé dels serveis tècnics del Consell
Comarcal de data 13 de juny de 2012.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 20 de juny de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
Primer.- Encarregar a l’empresa mixta Aigües d’Osona, SA, la redacció del projecte “Estació de
tractament d’aigües potables (ETAP) del Voltreganès i Osona Nord, 1a. fase” amb un
pressupost de quaranta-cinc mil euros (45.000,00 €), més IVA.
Segon.- Aprovar el document que recull les condicions tècnico-administratives per les quals
s’ha regir l’encàrrec.
Tercer.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 11.170.622.03 del vigent pressupost del
Consell Comarcal.
Quart.- Sotmetre el present acord a exposició pública pel termini de vint dies, mitjançant edicte
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari de difusió comarcal.
Transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat cap reclamació, l’acord esdevindrà aprovat
amb caràcter definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cal altre.
Cinquè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester, el president, o
qui legalment el substitueixi, perquè formalitzi en nom de la corporació el document d’encàrrec
a Aigües d’Osona, SA, per a la redacció del projecte anomenat “Estació de tractament d’aigües
potables (ETAP) del Voltreganès i Osona Nord, 1a. fase”, així com qualsevol altre document
que sigui necessari en relació amb aquest acord.

8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SAD AMB LA
INCLUSIÓ DEL SERVEI DE NETEJA A LA LLAR
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El secretari llegeix la proposta d’acord:
Intervencions i debat
Roser Mas:
Un petit apunt: també ens alegrem molt que s’hagi fet aquesta modificació, perquè tots els
serveis que es puguin fer i crear en benefici de les persones són importants i són interessants i
en aquest moment de crisi encara més i per això, evidentment, el nostre vot serà a favor.
Acord
El Ple Municipal en sessió del dia 23 de desembre de 2010, va aprovar definitivament el
Reglament regulador del servei d’ajuda a domicili de la comarca d’Osona i la memòria
justificativa.
Actualment el reglament del servei públic d’ajuda a domicili aprovat pel Consell Comarcal
només contempla l’atenció personal. No obstant això, des de l’àrea de Serveis Socials es
contempla la possibilitat de poder oferir unes hores d’auxiliar de la llar amb situacions
determinades de necessitat, en les quals es produeixi la combinació d’impossibilitat de poder
atendre les tasques de la llar per la situació de dependència de la persona així com la
precarietat de la xarxa familiar de suport per realitzar tasques domèstiques.
Per poder prestar aquest servei, és necessari una valoració dels professionals de Serveis
Socials i de Salut, un reconeixement de la dependència ja sigui temporal o permanent i uns
circuits d’accés i un seguiment continuat del servei.
El servei de suport a les tasques de la llar que té com objectiu ser un servei complementari a
l’atenció personal que ha d’ajudar a mantenir l’habitatge en condicions òptimes per garantir la
permanència de la persona al domicili.
En aquest sentit, s’estima convenient procedir a la modificació del Reglament regulador del
servei d’ajuda a domicili amb la finalitat que inclogui també el servei de neteja de la llar de la
persona depenent.
Atès que el servei públic esmentat és de competència comarcal en els municipis de menys de
20.000 habitants que no estiguin en condicions d’assumir directament o mancomunadament el
servei esmentat, a l’empara del que estableix l’article 31.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials.
Atès que el contracte programa subscrit entre aquest Consell Comarcal i el Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya estableix el finançament del servei d’ajuda a
domicili pels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca d’Osona.
Vista la proposta elaborada i aprovada per la comissió d’estudi creada a l’efecte per resolució
de Presidència de data 11 de maig de 2012, en la qual s’ha treballat per la correcta redacció de
la modificació del Reglament regulador del servei d’ajuda a domicili de la comarca d’Osona i la
memòria justificativa que fa referència a l’ampliació del servei d’ajuda a domicili amb el servei
de neteja de la llar.
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Atès que de conformitat amb l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, correspon al ple
comarcal l’aprovació de les ordenances i les formes de gestió dels serveis i els expedients per
a l’exercici d’activitats econòmiques.
Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyalen els articles
159 i següents i també el 164 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
Atès que el tràmit procedent és que el Ple comarcal prengui en consideració la iniciativa
esmentada i l’expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies,
prèviament a l’aprovació definitiva, tal com determina l’article 160 del ROAS.
Vist l’informe favorable emès pel Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona, en la sessió del dia
6 de juny de 2012.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de serveis a les persones, emès en la
sessió del dia 20 de juny de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
1r.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del servei d’ajuda a domicili de
la comarca d’Osona i la memòria justificativa que fa referència a l’ampliació del servei d’ajuda a
domicili amb el servei de neteja de la llar.
2n.- Sotmetre a exposició pública el present acord pel termini de trenta dies, així com el
projecte de modificació de Reglament, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrit diari i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de trenta dies.
3r.- En el supòsit de que no es presentin al·legacions o reclamacions el present acord
esdevindrà definitiu.
4t.- Fer tramesa de certificació del present acord i d’un exemplar amb el reglament regulador
modificat inicialment 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 definitiu i còpia íntegra i fefaent del Reglament.
6è.- Una vegada esdevingui definitiu l’acord de modificació, procedir a la publicació íntegra del
text del reglament en el BOPB i una referència de la data de la publicació íntegra del text en el
DOGC i en el BOPG.
7è.- Facultar el president del Consell Comarcal per a l’execució dels acords que se’n derivin.

9. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DEL CASAL NÚRIA I DE CAN
PALLÀS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA
Acord
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Vist l’escrit tramès per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta instant la declaració com a béns
culturals d’interès local dels edificis de Can Pallàs i del Casal Núria de St. Julià de Vilatorta, per
així ser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català;
Atès que en els edificis de Can Pallàs i del Casal Núria de St. Julià de Vilatorta hi concorren
circumstàncies que els fan aptes per a aquesta declaració d’acord amb l’informe tècnic redactat
per l’historiador mossèn Antoni Pladevall, que consta a l’expedient;
Atès que la competència per declarar un bé cultural d’interès local correspon al Consell
Comarcal, quan es tracta d’un bé situat en un municipi de fins a cinc mil habitants com és el
present cas, d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural Català;
Vist l’expedient tramitat per a efectuar aquesta declaració en el que hi consta l’informe tècnic de
l’historiador mossèn Antoni Pladevall;
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de serveis a les persones, emès en la
sessió del dia 20 de juny de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
Primer.- Declarar béns culturals d’interès local els edificis de Can Pallàs i del Casal Núria de
Sant Julià de Vilatorta.
Segon.- Comunicar aquest acord, juntament amb l’informe tècnic, al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural
Català i a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pel seu coneixement.
Tercer.- Facultar el president del Consell o membre en qui delegui tan àmpliament com en dret
sigui necessari per al més eficaç desplegament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura dels
documents que siguin necessaris.

10. RATIFICACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE
Acord
Vistos el acords números 17 i 18 adoptats per la Comissió Permanent del Ple en la sessió del
dia 9 de maig de 2012.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 unanimitat s'acorda:
1r.- Ratificar íntegrament i en els mateixos termes l’acord número 17 adoptat per la Comissió
Permanent del Ple en la sessió del dia 9 de maig de 2012, pel qual s’acorda aprovar una revisió
de les tarifes pel servei de subministrament d’aigua potable en alta als municipis d’Osona Sud
amb un increment de 0,0114 €/m3 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.
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2n.- Ratificar íntegrament i en els mateixos termes l’acord número 18 adoptat per la Comissió
Permanent del Ple en la sessió del dia 9 de maig de 2012, pel qual s’acorda aprovar una revisió
de les tarifes pel servei de subministrament d’aigua potable en alta als municipis d’Osona
Lluçanès amb un increment de 0,0114 €/m3 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.

11. RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS
Acord
Vistes les resolucions de presidència de dates 7 i 11 de maig de 2012.
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 unanimitat s'acorda:
1r.- Ratificar íntegrament i en els mateixos termes la resolució de Presidència de data 7 de
maig de 2012, per la qual s’acorda incoar l’expedient per a la modificació de les normes
reguladores de l’organització especial Osona Turisme, per tal de procedir a la seva adequació
en aquells aspectes que l’experiència de gestió dels darrers anys han posat de manifest, així
com incorporar la realitat actual en matèria de turisme que hi ha en el territori i designar els
membres de la comissió d’estudi encarregada de redactar un avantprojecte de la modificació
de les normes reguladores de l’Organització Especial Osona Turisme.
2n.- Ratificar íntegrament i en els mateixos termes la resolució de Presidència de data 11 de
maig de 2012, per la qual s’acorda crear una comissió que redacti la modificació del reglament
del servei d’ajuda a domicili aprovat pel Ple Comarcal en sessió del dia 23 de desembre de
2010, així com la memòria justificativa de l’ampliació i modificació del servei tant pel que fa als
aspectes socials, financers, econòmics i jurídics del servei comarcal, que inclogui el servei de
neteja de la llar de la persona dependent i nomenar els membres de la comissió redactora de la
modificació del reglament del servei d’ajuda a domicili i de la memòria justificativa del servei
d’ajuda a domicili que passi a incloure el servei de neteja de la llar.

12. 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:
1.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 d’abril de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar amb la Diputació de Barcelona, el Consell
Comarcal d’Osona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal d’Osona, pel recolzament a
l’execució dels plans municipals de prevenció d’incendis forestals (PPI) i del pla d’informació i
vigilància contra els incendis forestals (PVI) en els municipis de la comarca d'Osona.
2n.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 d’abril de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions a signar entre l’Agència de

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

l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal d'Osona, relatiu a l’oficina local d’habitatge de la
comarca d'Osona.
3r.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 d’abril de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el
Consell Comarcal d'Osona, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.
4.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 d’abril de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i el Consell
Comarcal d’Osona per al desenvolupament del Programa de suport als ajuntaments per a l’impuls
dels serveis de mediació ciutadana.
5.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 d’abril de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i els
ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, El Brull, Centelles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de
Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i Viladrau, per a la promoció
econòmica i ocupació d’Osona Sud-Alt Congost.
6.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 d’abril de 2012,
aprovatori del conveni a signar amb l’Agència Catalana de Certificació, de prestació de serveis de
certificació digital com a Entitat de Registre idCAT.
7.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de maig de 2012,
aprovatori del projecte que porta per nom “Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia”
consistent en la millora de l’eficiència energètica dels centres d’ensenyament d’educació infantil
i primària amb un màxim de vint, de la comarca d’Osona i el conveni de col·laboració
interadministrativa que hauran de subscriure els ajuntaments que vulguin participar en el
projecte i que consta a l’expedient.
8.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de maig de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre Consell Comarcal d'Osona i el Consorci
per a la Normalització Lingüística d’Osona, per promoure el programa “Voluntariat per la
llengua” als municipis on es porta a terme el Servei d’Acollida Itinerant fins l’any 2014.
9.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de maig de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament
de Tavèrnoles, per a l’organització del quart Festival de Música de Tavèrnoles.
10.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de maig de 2012,
aprovatori del conveni d’assistència a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de
Sora, per a la prestació de les funcions de secretaria-intervenció per part del Consell Comarcal
d'Osona a l’Ajuntament de Sora.
11.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de maig de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i l’Ajuntament
de Sant Bartomeu del Grau, per a la gestió de la canonada d’impulsió que subministra aigua
potable del dipòsit de Vilaseca al dipòsit de les Escoles.
12.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de maig de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a subscriure entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament de Benestar i Família, l’Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d’Osona, amb
l’objecte d’establir les línies de col·laboració i cooperació mútua per a gestionar una Oficina Jove
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com a equipament únic destinat a acollir el serveis d’emancipació oferts als i a les joves de la
comarca.
13.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de maig de 2012,
aprovatori del conveni a subscriure entre el Consell Comarcal d’Osona i els centres educatius
de secundària adherits a la gestió unificada del servei de menjador escolar per a la
col·laboració en les despeses energètiques del servei esmentat.
14.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de maig de 2012,
aprovatori dels convenis de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i l’Institut de
Vic, per a la realització de pràctiques per a la formació dels estudiants que hi consten.
15.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de maig de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i la Universitat
de Barcelona de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants.
16.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori del Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració
entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal d’Osona, en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
17.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori de l’addenda per al curs escolar 2011-2012 del conveni entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal d’Osona per a la
delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar; per a la gestió del
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament;
18.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori del protocol addicional al conveni per a la promoció i difusió del monestir de Sant
Pere de Casserres, entre el Consell Comarcal d'Osona i la Fundació Caixa Manlleu, per
l’anualitat 2012 de conformitat amb el text que consta a l’expedient.
19.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori del conveni que s’ha de subscriure entre la Diputació de Barcelona i el Consell
Comarcal d’Osona, a través de l’organització especial Osona Turisme, amb l’objecte d’establir
el marc de relacions recíproques, per mitjà d’un conveni de col·laboració com a instrument de
gestió estratègica.
20.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal d’Osona, en matèria de polítiques
de joventut.
21.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i el Consorci
Administració Oberta de Catalunya, per a la utilització dels serveis de seu i tauler electrònics.
22.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori del conveni de cessió a subscriure entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de
Manlleu, per a la cessió gratuïta d’un tòtem exterior a l’oficina de turisme de Manlleu.
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23.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori del conveni de cessió a subscriure entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de
Vic, per a la cessió gratuïta d’una pantalla tàctil a l’oficina de turisme de Vic.
24.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori del conveni marc de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona,
l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona i els ajuntaments de la comarca d’Osona,
per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats i perduts.
25.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i el Consorci
per a la promoció dels municipis del Lluçanès, en concepte de col·laboració en el projecte de
millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat en el marc de la
convocatòria de l’any 2012
26.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i la Fundació
Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona per a l’execució del projecte integració sociolaboral de
persones amb malalties mentals.
27.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Escola
Politècnica Superior de la Universitat de Vic, per al desenvolupament de pràctiques d’estudiants.
28.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori de la denuncia del conveni de col·laboració, signat en data 12 de febrer de 2004, entre
el Consell Comarcal d'Osona i Televisió d’Osona, per a l’aportació econòmica per a la prestació de
serveis en les emissions regulars.
29.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de juny de 2012,
aprovatori de la denuncia del conveni de col·laboració, signat en data 22 de novembre de 2004,
entre el Consell Comarcal d'Osona i Mitjans Audiovisuals d’Osona, SL, (El 9 TV), per a l’aportació
econòmica per a la prestació de serveis en les emissions regulars.
El Ple Comarcal se’n dóna per assabentat.

13. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
el president sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions de Presidència i
de Gerència, que s’han adoptat des de l’ultima sessió plenària ordinària fins el dia d’avui, les
quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes compresos en
l’ordre del dia, per la qual cosa la corporació se’n dóna per assabentada.

14. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE VIC PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20:
CAP EL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA
El secretari llegeix la proposta d’acord.
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Intervencions i debat
Roser Mas:
Nosaltres hi votarem a favor por tot el que representa en la lluita contra el canvi climàtic des del
món local i la contribució que des dels municipis podem fer contra aquesta problemàtica global.
De totes maneres també voldríem recordar que les declaracions d’intencions han d’anar
acompanyades de fets i sovint els oblidem, i llavors resulta incongruent aprovar declaracions
d’aquest tipus i fer retallades pressupostàries en les àrees mediambientals i en les àrees de
més significació en aquest tema. Per tant instem a què després de les declaracions puguin
venir els fets.
Joan Roca:
Som bastant pioners en el tema d’estalvi energètic i mediambiental. L’aportació de recursos no
ve d’aquesta entitat, sinó d’entitats superiors i en aquest moment sí que han sofert retallades.
Acord
Vist l’acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, adoptat en la seva 12a.
assemblea celebrada el dia 22 de febrer de 2012 a la ciutat de Vic.
Atès que el Consell Comarcal d'Osona és membre de ple dret de l’esmentada xarxa
promoguda per la Diputació de Barcelona.
Atès que es creu oportú donar suport a la Declaració de Vic pel compromís local envers
Rio+20: cap un bon govern ambiental i l’economia verda.
Per unanimitat s'acorda:
1r.- Aprovar la Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap un bon govern
ambiental i l’economia verda, d’acord amb el text següent:
“En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha deixat ben palès un
ferm convenciment per incorporar els principis del desenvolupament sostenible al món municipal.
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de 1992, que va
inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió en la manera d’abordar
l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions Unides preveu l’organització, per al proper mes de juny,
de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, trobada que, de manera
col·loquial, ja és usualment coneguda amb l’acrònim de Rio+20.
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2012 Any
Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per aprofundir la presa de
consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència energètica i
l'energia renovable en l'àmbit local, regional, nacional i internacional.
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat econòmica, situació a la
qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar. Efectivament, un dels objectius bàsics de la
conferència serà el foment de l’economia verda en el context del desenvolupament sostenible: tota una
declaració de principis que corrobora que la feina duta a terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i
Pobles s’ha fet en la direcció correcta.
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En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un treball ingent i
s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis d’acció que van emanar d’aquella
Cimera de la Terra de referència, i han treballat per aplicar en els seus territoris respectius polítiques i
actuacions de sostenibilitat, totes les quals redunden en una disminució de la petjada ecològica, en
l’eficiència en l’ús dels recursos i, en conseqüència, en assentar les bases per a una gestió ambiental
municipal més eficient.
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de la Diputació de
Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals, i, més recentment, en el concert europeu, en
el disseny de polítiques d’eficiència energètica i de mitigació del canvi climàtic, en el marc del Pacte dels
Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local.
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova conferència de Rio i
del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar, i tenint present el treball impulsat a Catalunya
durant l'any passat, orientat a preparar la participació activa del nostre país a la Conferència, la Xarxa
assumeix el repte d’aportar noves propostes d’acció, dissenyades en sincronia amb el marc suara descrit
i amb els criteris plantejats des d’altres àmbits institucionals.
És per tot això que es proposa:
POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat comarcal des del convenciment de la seva idoneïtat com a
eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que constitueixen una estratègia que
coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a la situació econòmica
actual.
DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps generadors d’activitat
econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible.
EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la sostenibilitat en tots els sectors
ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies renovables, cicle local de l’aigua,
tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació ambiental i consum responsable.
ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i nacional en l’àmbit de
Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un avançament net en desenvolupament
sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, humans i d’organització.
FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats de col·laboració
público-privada en el camp de la sostenibilitat.
GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions d'educació i
capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple desenvolupament de la sostenibilitat i de
l'economia verda, així com donar suport a l'impuls a les actuacions de recerca i la innovació en
sostenibilitat, que permetin afrontar els reptes de futur.
ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius comuns, i amb les
entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de sensibilització i comunicació que
aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la implementació de les polítiques ambientals locals.
DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i eficiència en l’ús
dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia sostenible local, per tal de promoure
les energies renovables, l’eficiència energètica i la millora de la comptabilitat energètica.
IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de construcció de l’acció i,
en definitiva, com a espai de creixement municipal.
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Finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Vic en els respectius plens municipals, abans del
10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local envers Rio+20, i a notificar els acords a la
presidència de la Xarxa.”

2n.- Notificar aquest acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.

15. MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA ILP PER A LA REGULARITZACIÓ DE LA DACIÓ
EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL
El secretari llegeix el text de la moció presentada per l’Equip de Govern i el grup d’ICV-EUiAEPM.
Intervencions i debat
Roser Mas:
Des del nostre grup, a part evidentment de donar-hi ple suport, hem considerat molt important
incorporar en aquesta moció que el Consell Comarcal tingui un paper productiu en la formació
dels serveis socials que està recollida en el punt 3 i pensem que en un moment donat i no gaire
curt en el temps s’haurà de procedir a buscar formació específica per professionals.
Jordi Serra:
Precisament aquesta moció ve de la col·laboració amb les entitats de suport que promouen la
ILP i el treball conjunt dels serveis socials i dels serveis d’habitatge del Consell Comarcal i de
l’Ajuntament de Vic per tal de trobar solucions a aquests problemes, ja que el tema de
l’habitatge és un dels problemes greus en aquests moments i s’ha de sumar esforços.
Roser Mas:
Evidentment ho compartim
Antoni Sánchez
“En primer lloc s’ha de dir que aquesta iniciativa ja fa temps que s’hauria d’haver pres per part del
Govern de l’Estat; a través d’una llei, perquè tots els governs de qualsevol nivell: local, comarcal,
provincial, autonòmic i estatal han d’anar pel davant dels problemes de la ciutadania; però resulta
que tots s’han acostumat a marxar per darrera.
En aquest cas concret, el de la ILP de la dació del habitatge com a forma de finiquitació del
pagament de la hipoteca, en els casos de desnonament, i de la suplantació per un lloguer social,
PxC està totalment d’acord amb aquesta ILP.
Però no solament PxC. Als Estats Units, aquesta llei, que aquí no existeix, ja fa molts anys que
està en vigor. Fins i tot fa poques setmanes el president de l’Equador, Sr. Correa, ja li va fer un
retret al president Rajoy de que la legislació vigent, en aquesta qüestió, és totalment regressiva.
Per tot això, PxC va més enllà. PxC diu que les lleis actuals sobre desnonaments hipotecaris son
absolutament antisocials, injustes i obsoletes. Per tot això, PxC s’adhereix a aquesta ILP votant a
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favor, per a que es resolgui aquesta situació insuportable per a totes les famílies catalanes i
espanyoles que ho estan patint des de fa més de quatre anys”.
Moció
Vist que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el tercer
trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de desallotjament com a
conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució hipotecària iniciats.
Vist que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges
pel 60% del valor de taxació no nomes és anòmal i no té comparativa amb les legislacions
d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan varen
signar els contractes hipotecaris molts cops amb informació insuficient i enganyosa.
Vist que considerem inadmissible i totalment injust que en un estat social i democràtic de dret
que recull el dret a un habitatge digne i adequat a través de mandat constitucional, totes les
conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari.
Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l’àmbit municipal, ja que és als serveis
socials de les administracions locals on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies
afectades en busca d’ajut.
Per unanimitat s'acorda:
Primer.- Donar recolzament al procés de recollida de signatures que faci possible la discussió
parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
impulsada per diverses entitats, amb la finalitat de regular la dació en pagament amb efectes
retroactius, una moratòria immediata dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques en
lloguer social, com a mesura de mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les
persones afectades per execucions hipotecàries.
Segon.- Facilitar el procés de recollida de signatures de les persones i entitats al municipi.
Tercer.- El Consell Comarcal d'Osona, a tenor de la demanda dels professionals dels serveis
socials, de mediació i habitatge dels ajuntaments de la comarca, facilitarà la realització de
formació específica concertada amb altres administracions supralocals.
Quart.- Fer públic aquest acord a través de les vies de comunicació ordinàries de les que
disposa aquest Consell Comarcal.
Cinquè.- Enviar el present acord a la Comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de
regulació de la dació en pagament, de lloguer social i de paralització dels desnonaments a la
adreça electrònica: contacto@quenotehipotequenlavida.org.

16. MOCIÓ EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA CONTRACTACIÓ
PARTICIPACIONS PREFERENTS EMESES PER DIVERSES ENTITATS FINANCERES

DE

A continuació el secretari llegeix el text de la moció presentada pel grup d’ERC-AM i el grup
d’ICV-EUiA-EPM.
Intervencions i debat
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Josep Anglada Rius:
“Des del nostre grup comarcal PxC som conscients del greu problema que aquesta, entre
cometes, estafa legal esta perjudicat a milers de ciutadans i ciutadanes catalans i per
descomptat també a molts ciutadans de la comarca d'Osona.
I en som plenament conscients per les desenes de trucades que ha rebut la nostra formació a
diferents municipis de Catalunya.
Ciutadans que se senten perjudicats i estafats davant del greuge rebut per haver adquirit i no
recuperat l'import de participacions preferents emeses per diverses entitats financeres.
Des del grup comarcal PxC ens fem ressò de la preocupació expressada per les persones
afectades per aquestes participacions preferents que, de sobte, s'han trobat sense poder
recuperar els estalvis invertits en aquesta figura econòmica.
Perquè és tasca de tots i de totes defensar els drets de la ciutadania davant situacions
d'indefensió.
No pot ser que ciutadans i ciutadanes d'edat prou avançada i amb pensions minses no puguin
recuperar ara el seu capital, deixant-los en situació sovint força precària.
La coneguda com a lletra petita no pot ser excusa per no retornar uns estalvis a persones que
no poden esperar terminis de fins a deu anys per recuperar els seus diners.
Si es té en compte la insuficiència de les alternatives que ofereixen les entitats financeres als
afectats, considerant que la denúncia de les associacions d'usuaris als organismes supervisors
han aconseguit que el mateix Banc d'Espanya reconegui l'abús i la incorrecció d'aquestes
participacions, però no accions concretes prou contundents, evidenciant la indefensió i la
desinformació de bona part dels catalans.
PxC ja ha denunciat l'abús en què han incorregut les entitats financeres, a més a més amb el
permís dels governants espanyols, en la comercialització d'aquests productes que agrupa
ciutadans esquitxats per productes tòxics d'estalvi.
Per tant, PxC lamenta que les entitats financeres deixin en situació força precària a ciutadans
d'edat avançada.
El mateix temps volem alertar de la gravetat d'un problema que s'estén també a tota mena de
clients; fins i tot s'ha vist des d'alguna d'aquestes entitats implicades com s'ha canviat una
llibreta del Club Súper 3 per participacions preferents.
Lamentem doncs la poca transparència amb la qual han actuat les entitats financeres en
aquests productes.
Els ciutadans afectats se senten indignats, estafats i frustrats i s'han d'acusar les entitats
financeres de no explicar la realitat d'aquests productes tòxics.
Els ciutadans van dipositar els seus estalvis en entitats que els donaven tota la confiança per
ser entitats de tota la vida, i que per tant, no els enganyarien mai.
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Moltes caixes van col·locar les participacions com un producte de renda fixa segur i d'alta
rendibilitat.
Ara, després d'un procés llarg de regulació, s'han convertit en productes tòxics que els afectats
demanen poder cobrar i que ja no serveixen a les entitats financeres perquè són considerats
capital de segona categoria.
Les persones han estat enganyades, les entitats financeres no van informar o van informar a
mitges, i segur que no van dir tota la veritat als seus clients.
Tot això és lamentable.
Un producte legal però que la seva comercialització va ser irregular, i és aquí on el Banc
d'Espanya pot i ha d'actuar.
I així també demanem des de PxC que els grups amb representació al Congrés de Diputats, els
quals han de fer força i exigir perquè els ciutadans recuperin els seus estalvis.
I que les entitats financeres i els seus directius i còmplices siguin castigats per tal regularitat.
Es per a tots aquest motius que el nostre grup comarcal de PxC votarà a favor d’aquesta
moció.”
Roser Mas:
Nosaltres voldríem fer un parell d’aclariments. La presentem conjuntament amb Esquerra
perquè vàrem coincidir claríssimament en aquesta preocupació. Ja sabem, pràcticament
tothom, què són aquests productes de risc. Nosaltres el que trobem molt més greu és que en
moltes ocasions els bancs i caixes no només ometien la informació, sinó que la falsejaven, i
això entenem que és directament un delicte. Nosaltres considerem que des del Consell
Comarcal hauríem de fer un pronunciament clar contra aquest frau que afecta a molts
osonencs i osonenques i considerem que des del punt de vista del Consell es podria crear un
registre d’afectats per les participacions preferents i que es pogués assessorar les famílies dels
municipis que ho reclamin per poder denunciar aquest productes des de l’Oficina comarcal
d’atenció al consumidor i que les accions que es puguin prendre d’àmbit local, tot i que sabem
que no solucionen la problemàtica directament, però en un moment donat el Consell Comarcal
pot ajudar a vehicular totes les queixes i denúncies de manera conjunta davant el Síndic de
greuges de Catalunya i/o l’Agència catalana de consum.
M. Milagros Martínez:
Un apunt en aquest sentit i és que la tècnica ja està treballant en aquest tema.
Jordi Casals:
Els grups de CiU i PSC han demanat, i així ho hem parlat i acordat amb la portaveu de ICV,
que es tregui del primer punt l’expressió: “...i denunciar...”. En segon lloc vull agrair a ICV que
haguem pogut arribar a un acord i presentar una sola moció, perquè en aquest cas la reforça i
vull posar de manifest que davant d’aquesta situació, que ja s’ha explicat aquí àmpliament, el
mínim que hem de fer, i així ho hem de facilitar, és que es pugui informar i donar eines i vies
possibles a la ciutadania i suport als municipis que ho vulguin.
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Moció
A la vista del perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes afectades per la compra de
participacions preferents en condicions irregulars, la insuficient acció supervisora i reguladora
dels organismes competents per tal d’evitar o corregir aquests perjudicis i les mobilitzacions
dels afectats i els col·lectius d’usuaris d’entitats financeres, es fan necessàries totes les
mesures de recolzament possibles per reclamar una acció correctora molt més decidida per
part dels poders públics.
Des del 1999, s’han col·locat més prop de 26.000 milions d’euros en participacions preferents,
pràcticament la totalitat per part d’entitats financeres. Fins al 2007, molts dels contractes de
participacions preferents es van realitzar sense documentació i amb menor informació, i a partir
del 2007 s’han detectat molts incompliments de les obligacions d’informació i protecció del
consumidor previstos a la Directiva MiFID. En molts casos, es van convertir contractes de
dipòsits a termini a participacions preferents.
Les “participacions preferents” consisteixen en eines de captació de fons procedents de
persones estalviadores, amb molt baixa liquidesa, sense venciment de retorn del capital, i que
en la seva remuneració, en rendiment i en retorn del capital inicial queden subjectes a
l’arbitrarietat de l’entitat financera emissora.
Aquest producte financer presenta molts avantatges per a les entitats financeres emissores, ja
que el capital captat és comptabilitzat com a fons propis. Per tant, i en raó de les exigències en
dotació de capital propi efectuades pel Banc Central Europeu i pel Banc d’Espanya, la
promoció de les “participacions preferents” entre les persones clients de diverses entitats
financeres alleujava les exigències dels ens reguladors esmentats sense carregar els seus
balanços i endossant la responsabilitat a les persones subscriptores d’aquest producte
financer.
A diferència dels dipòsits efectuats a comptes corrents, comptes d’estalvi o comptes a termini,
el capital situat a les “participacions preferents” no queda cobert pel Fons de Garantia de
Dipòsits, perdent una important seguretat per a la persona estalviadora o inversora.
La venda de “participacions preferents” a persones estalviadores s’ha estat duent a terme per
part de diverses entitats financeres sota frau, ja que no han informat de forma detallada i
acurada tant dels avantatges com dels inconvenients d’aquest tipus d’inversions. De fet, moltes
de les persones afectades per les “participacions preferents” són persones amb dificultats per
comprendre moltes de les subtilitats de productes financers complexos com aquest. I, tal i com
demostra la realitat, sovint diverses entitats financeres han obviat d’explicar a aquestes
persones molts dels inconvenients que presenten les “participacions preferents”.
Moltes de les persones afectades per les “participacions preferents” són gent gran, pensionista,
amb poc recursos o amb rendes baixes, raó per la qual el fet de no rebre la remuneració
prevista o promesa, així com els dubtes i dificultats per recuperar el capital inicial, els col·loca
en una situació compromesa, difícil, i generadora d’un malestar important.
Tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les entitats financeres als
afectats, considerant que la denúncia realitzada per les associacions d’usuaris als organismes
supervisors ha aconseguit que la CNMV i el propi Banc d’Espanya reconegui l’abús i la
incorrecció de les pràctiques realitzades, però no accions correctores suficientment
contundents, evidenciant la indefensió i desinformació de bona part dels afectats,
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Per unanimitat s'acorda:
Primer. Manifestar l’abús en el que han incorregut determinades entitats financeres en la
comercialització d’aquests productes.
Segon. Comunicar als organismes reguladors -Banc d’Espanya i Comissió Nacional del Mercat
de Valors- la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les pròpies
entitats financeres per tal de garantir la correcta informació del conjunt dels afectats, dels seus
drets i dels seus deures.
Tercer. Instar que els organismes reguladors intervinguin per assolir la restitució dels drets dels
usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, a través de les vies legals i financeres
oportunes, liquiditat en terminis raonables als afectats, els estalvis dels quals hagin estat
invertits en productes que no hagin garantit una informació adequada sobre les seves
característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.
Quart. Que el Consell Comarcal doni suport als municipis que vulguin informar i atendre a
ciutadans afectats o no per productes financers d’alt risc, com són les accions preferents.
Cinquè. Donar suport a totes les actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats financeres
en la informació i defensa dels afectats i la denúncia de les irregularitats comeses en la fase de
contractació i comercialització d’aquests productes.
Sisè. Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia
i divulgació d’aquestes males pràctiques anteriorment mencionades, com a la defensa i
demanda de restitució dels drets dels seus afectats.

17. MOCIÓ CONTRA LA REPRESSIÓ POLICAL ALS PAÏSOS CATALANS
A continuació el secretari llegeix el text de la moció presentada pel grup de la CUP.
Intervencions i debat
Liliana Vilanova:
S’hauria de modificar un dels acords, ja que Andreu Curto ja ha sortit en llibertat i, per tant,
s’hauria de treure el punt número 2. Només dir que hi ha hagut una aplicació desmesurada de
la llei que respon a objectius polítics, ja que moltes de les detencions que s’han fet han estat a
gent que milita a diversos sectors socials i polítics, tal com diu el primer punt de la moció.
Roser Mas:
Voldríem fer la puntualització que, tot i que s’hauria d’actualitzar o modificar algun punt -com el
punt 2- que ja ha comentat la consellera Liliana, nosaltres hi donarem suport.
Josep Anglada Rius:
“D’entrada aquesta es una moció, al nostre entendre, plena de demagògia política, però ja
estem acostumats aquí al Consell Comarcal que la CUP portí aquests tipus de mocions i també
estem acostumats, al menys jo als plens de l’Ajuntament de Vic, una moció on deixa de ser un
clar escombrar, podríem dir, cap a cas.
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Primer de tot des de PxC direm que no ens sembla correcte, i així em sembla que es va parlar
a la Junta de Portaveus presentar aquests tipus de mocions aquí al Consell Comarcal, no te
cap sentin presentar-les..
Aquesta moció, entenem, que és partidista, i per tant, entenem que cada qual s’ha de
solucionar els seus problemes, i a més com és el cas si se’ls han buscat.
No podem interferir per un militant o per altres militants d’altes partits, siguin del Maulets siguin
de la CUP, etc., que cada qual es cuidi dels seus militants.
Si aquests militants avui es troben en presó preventiva, tot i que algú ja ha sortit, es perquè se’l
acusa de greus aldarulls a la ciutat de Barcelona el passat dia 29 de març.
Seria diferent si aquest o aquests personatges s’haguessin manifestat o es manifestessin
pacíficament, però no és el cas, com no és el cas que es solen manifestar aquests
personatges..
Per tant, evidentment, nosaltres no haguéssim demanat la llibertat per algú que fa servir el dret
a manifestar-se per cometre actes vandàlics pròxims a la Kale Boarroka.
Dit això, tot i havent tret el punt 2, no hi ha massa més a discutir.
Per tant si volem un país, si volem un país amb ordre i respecte i si volem un país on els valors
socials perdurin, em de ser plenament conscients de que quan es traspassen les línies
vermelles, i en aquest cas ja ho hem dit moltes vegades, que partits o persones antisistema les
traspassen, qui la fa la de pagar.”
Pere Medina:
Tot i estar d’acord en part de la forma i del contingut general de la moció, com que no coneixem
concretament els fets, nosaltres ens abstindrem.
Jordi Casals:
Nosaltres, malgrat compartir alguns plantejaments, sobretot de l’exposició dels motius més que
dels acords; com que el nostre partit ja s’ha expressat en l’àmbit del Congrés dels Diputats i
que com que no pertoca aquí i també com que sembla que vulguem fer entrar pel broc gros
moltes coses, no hi votarem en contra, però ens abstindrem.
Josep M. Masramon:
Ens sembla que no tenim informació suficient per prendre un judici de valors i, per tant, hi
votarem en contra.
En aquests moments, quan són les 19.58 hores, abandona la sessió el conseller Oscar Pitarch.
Votació
Sotmesa a votació la moció presentada, s’obté el resultat següent:
Vots a favor:

1,

que correspon al membre present de la CUP
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Vots en contra:
Abstencions:

20,
10,

que corresponen als membres presents dels grups CiU, PSC-PM i PxC
que corresponen als membres presents dels grups ERC-AM, IdO i ICVEUiA-EPM

En vista del resultat obtingut, el president declara rebutjada per majoria absoluta, la següent:
Moció
Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes molt
durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables d’aquesta crisi ha
assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot veure com ni els banquers
que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció, han patit una
persecució tan dura per part de la Justícia com han patit altres sectors socials.
En canvi, la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable contra totes
aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua dels nostres
drets nacionals i socials.
Arran de la vaga general del passat 29 de març, els Mossos d’Esquadra ja han detingut un total
de 100 persones. 4 vaguistes van estar unes setmanes en presó preventiva fins que l’Audiència
Provincial va desautoritzar al Jutge i va decretar-ne la llibertat amb càrrecs. El dimecres 30 de
maig, dos vaguistes van ser empresonats de nou de forma preventiva.
El despropòsit arriba a extrems delirants quan parlem del cas de Laura Gómez, secretària
d’organització de la CGT, que va estar empresonada durant setmanes. A Gómez, de 46 anys,
se li imputen els delictes de desordres públics, incendi, coaccions i el delicte relatiu a l’exercici
dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Segons la CGT, li demanen 36 anys de presó,
sobretot per la imputació d'incendi referent a una acció que es va realitzar davant la Borsa
consistent en cremar una capsa amb bitllets de mentida.
També cal destacar la creació d’una web amb fotografies de persones per part del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que ha causat molta polèmica per la
seva dubtosa legalitat. S’han inclòs fins i tot fotografies de menors d’edat, un d’ells de 15 anys.
Els mossos, fins i tot, han volgut acusar els detinguts/des de pertinença a organització criminal,
precepte corresponent a l'article 577 del Codi Penal, incorporat l'any 2000 per un decret del
ministre d'Interior Ángel Acebes (PP), i que va ser dissenyat per ser aplicat a Euskal Herria.
El dimarts 29 de maig, 250 persones han rebut una multa, que en alguns casos arriba als 6.000
€, per haver participat en les mobilitzacions estudiantils de la Primavera Valenciana.
El dilluns 28 de maig, 4 independentistes mallorquins van ser detinguts per la Guàrdia Civil en
una protesta pacífica en motiu de la visita del president José Antonio Bauzá a la localitat de
Bunyola. Els detinguts van denunciar amenaces, vexacions i agressions per part del cos militar.
El divendres 25 de maig, un veí del Bages va ser retingut per la Policia Espanyola durant el
partit de la Final de la Copa del Rei. Segons ha denunciat el mateix detingut, va patir diferents
agressions i vexacions per part dels agents policials. Aquest cas ha arribat també al mateix
Congrés de Diputats a través de preguntes parlamentàries.
Per tots aquests motius, el grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) al Consell
Comarcal d’Osona, proposa l’adopció dels següents acords:
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1.- Creiem fermament que la repressió policial i judicial no soluciona cap conflicte de naturalesa
política o social, i per tant, cal apostar per solucions globals que minimitzin els motius que
originen aquest conflicte.
2.- Demanem la llibertat sense càrrecs de totes les persones encausades per la vaga del 29M i
pels fets de Mallorca o València. Entenem que la Justícia està actuant de forma molt desigual
depenent de la tipologia del cas.
3.- Demanem a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i estatal que aturin
la repressió contra aquells sectors socials que lluiten per una societat més justa.
4.- Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears, a la
Generalitat Valenciana i al Govern de l’Estat espanyol.
En aquests moments, quan són les 20.00 hores, es reincorpora a la sessió el conseller Oscar
Pitarch.

18. MOCIÓ CONTRA LA DISMINUCIÓ DELS AJUTS DE L’ESTAT A LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT AMB ESPECIALS DIFULTATS
A continuació el secretari llegeix el text de la moció presentada pel grup de PxC.
Intervencions i debat
Liliana Vilanova:
Aquesta és la moció de Plataforma per Catalunya ? Des del Consell Comarcal se’n presenta
una altra ? La de Plataforma per Catalunya s’ha de votar ?
Joan Roca:
Sí, aquesta és la de Plataforma per Catalunya i el Consell Comarcal en presenta una altra.
S’han de votar totes dues, perquè totes dues s’han presentat dins el termini.
Com a president del Consell Comarcal també en sóc del Centre mèdic psicopedagògic
d’Osona, que és una de les entitats que forma part del col·lectiu afectat per la retallada. El text
íntegre de la moció de Plataforma per Catalunya és clarament correcte i podríem votar-hi a
favor, però el que no potser és que des d’una entitat propera del sector, en aquest cas el
Centre mèdic psicopedagògic, juntament amb Sant Tomàs, ADFO, MAP, La Calandra i Trueta,
es faci una proposta de moció perquè l’aprovin tots els ajuntaments de la comarca, on
manifesten que creuen que han de demanar i el que sembla correcte és aprovar la moció que
presenta el col·lectiu afectat i per això votarem en contra de la moció de Plataforma per
Catalunya, no pel text en si, sinó perquè crec que hem de defensar el text del col·lectiu.
Liliana Vilanova:
Nosaltres ja vàrem manifestar en el seu moment que qualsevol moció que vingués de
Plataforma no la votaríem ni en contra, ni a favor, ni ens abstindríem, per tant, com si no
existís, i en tot cas que sigui el secretari que digui què haig de fer.
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Jaume Manau:
L’única solució possible, legalment, és que s’absentin de la sala de plens, ja que no hi ha cap
altra opció.
En aquests moments, quan són les 20.02, abandona la sessió la consellera Liliana Vilanova.
Josep Anglada Rius:
Primer voldria fer una consulta, ja que sembla ser que es presenta una altra moció, però no la
veig dintre de l’Ordre del dia.
Anna Seijas:
Ahir es va enviar a tots els consellers i les conselleres comarcals; la resta, si cal, ho poden
corroborar. Totes les mocions, amb l’ordre i el contingut.
Josep Anglada Rius:
Jo no la tinc, ni al davant ni al darrere.
Senyor President, si aquí es parla d’incoherència crec que l’únic que no té coherència és vostè,
així de clar. Vostès no han estat capaços -tres partit polítics- de pensar en els discapacitats de
la comarca d'Osona. No hi han pensat i això s’ha de dir aquí, en veu alta i que els mitjans de
comunicació se n’assabentin.
La moció que he presentat no és cap incoherència, també ve a través d’aquestes associacions.
El dia que vàrem fer la reunió de Junta de portaveus, senyor president, si vostè hagués
presentat o els tres grups haguessin presentat la moció sobre la taula, hauria estat correcte i
coherent arribar a un acord fàcil per presentar una moció conjunta. No cal que li apunti el que
ha dit el seu company d’equip de govern.........
El president li retira la paraula.
Joan Roca:
Senyor Anglada, si us plau, en la Junta de Portaveus vàrem quedar amb unes condicions; li
agrairé que es remeti al text i faci la seva exposició i s’estalviï segons quins comentaris, si no li
tornaré a retirar la paraula. El que faci el senyor Jordi Serra no té res a veure amb el text que
vostè està defensant. Quan acabi la seva intervenció, jo li respondre, passarem a votació i al
següent punt de l’ordre del dia, que és tal i com vàrem quedar juntament amb tots el portaveus
dels partits polítics d’aquest Consell Comarcal. Continuï, si us plau.
Josep Anglada Rius:
Crec que aquí l’única incongruència ha estat per part del govern del Consell Comarcal. Això
està clar i insisteixo perquè quedi clar. Vostès no varen pensar en els discapacitats d’aquesta
comarca i hi varen pensar quan Plataforma per Catalunya va portar aquesta moció a la Junta
de Portaveus. Jo actuo amb sentit comú i jo i el nostre grup votarà a favor d’aquesta moció i
votarà també a favor de la moció que presenten vostès, perquè nosaltres, a diferència de
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vostès, sí que ens preocupen els discapacitats d’aquesta comarca. I ara defensaré la nostra
moció.
“Des del grup comarcal de PxC, considerem que el Partit Popular ha traspassat una línia
vermella.
Una línia vermella que posa en perill la integració de les persones amb més dificultats per
incorporar-se al món laboral.
Una línia vermella que lluny de reduir l’atenció a les persones que requereixen especial atenció,
precisament en moments de crisis hem de garantir en més inversió l’accés a un lloc de treball
per part dels membres d’aquest col·lectiu perquè puguin desenvolupar-se amb autonomia.
No oblidem que aquest col·lectiu que de per si ja és vulnerable, amb aquesta retallada pot
arribar a situacions d’exclusió social.
El Partit Popular, en els pressupostos generals de l’Estat, preveu una rebaixa de la seva
aportació que quedarà reduïda al 50 % del Salari mínim interprofessional.
Amb aquesta mesura, el Partit Popular posa en perill la feina d’aquestes entitats que aposten
pel treball amb suport.
Un treball que és la integració del col·lectiu a l’empresa ordinària i, per tant, aquesta reducció
afectaria greument els centres especials de treball.
Uns centres que ja han advertit que no podran fer front a les nòmines i n’hi ha que estan
preparant expedients de regulació d’ocupació”.
Per tant, evidentment, demanàvem el vot favorable, però com que sabem que vostès no
actuaran amb sentit comú, perquè no tenen sentit comú, els hi demanaríem el vot, però facin
vostès el que vulguin i seran vostès els que quedaran ben retratats davant dels mitjans de
comunicació i davant dels discapacitat d’aquesta comarca.
Pere Medina:
Nosaltres votarem en contra de la Moció de Plataforma per Catalunya per diversos motius. Un
perquè no entenem la finalitat de la Moció i l’altre perquè votarem a favor de la Moció
consensuada per totes les entitats de la comarca d'Osona, que és la Moció que s’ha aprovat a
la majoria dels ajuntaments de la comarca.
Roser Mas:
Nosaltres, en el mateix sentit que els companys del grup dels Independents, votarem en contra
de la Moció de Plataforma per Catalunya perquè la troben incongruent i votarem a favor de la
consensuada.
Jaume Mas:
M’agradaria respondre al senyor Anglada, perquè em sembla que la majoria dels que som aquí
no fem les coses per sortir a la premsa, sinó per treballar el dia a dia amb aquestes persones
que ens necessiten i no hem de fer mocions ni tonteries per poder sortir en un mitjà de
comunicació. Crec que som persones i tots sabem la feina que fem cada dia. I som aquí per
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treballar. Suposa que s’ha treballat des del Consell Comarcal amb tots els polítics del govern;
hem anat a parlar amb tothom que s’havia de parlar i defensarem les postures que creiem que
s’han de fer. El que es vol veure a la premsa i vol sortir-hi em sembla que és vostè.
Joan Roca:
Per acabar, voldria comentar-li, senyor Anglada, que sí que vostè va presentar la Moció a la
Junta de Portaveus, que és on s’han de prendre les decisions, i va ser quan se li va exposar
que hi havia l’altra moció presentada a tots els ajuntaments pel col·lectiu afectat, i que havia
estat aprovada per la majoria dels ajuntaments; i no només això, sinó que el Consell Comarcal,
a través del CESCO, també l’havia aprovada. Nosaltres no tenim esperit de voler sortir a la
premsa i podem sortir en tots els mitjans de comunicació als quals els sembli que les coses que
estem fent són les correctes. Estem aquí per defensar els interessos dels osonencs, en aquest
cas d’un col·lectiu amb un problema de discapacitat i no volem fer-ne un debat polític fora de
to, ja que aquestes persones tenen una necessitat especial i són mereixedores de l’ajuda que
fins ara percebien i ens sembla molt dolent que s’hagi procedit a fer aquesta retallada. Per tant,
com he dit abans, ja que Sant Tomàs, ADFO, MAP, La Calandra i Trueta han estat capaços de
posar-se d’acord per presentar aquesta moció, nosaltres els hem de donar suport, sí o sí, i ens
sembla que el més responsable hauria estat que el dia de la Junta de Portaveus haguéssim
estat capaços de posar-nos d’acord amb el grup de Plataforma per Catalunya per presentar un
sol text, però davant la seva negativa no passa res i es posen a votació les dues mocions.
Votació
Sotmesa a votació la Moció presentada, s’obté el resultat següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

2,
29,

que corresponen als membres presents del grup PxC
que corresponen als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSCPM, IdO i ICV-EUiA-EPM

0

En vista del resultat obtingut, el president declara rebutjada per majoria absoluta la següent:
Moció
Des del Consell Comarcal d’Osona sempre s’ha estat atent a la cobertura social de les
persones amb risc d’exclusió social per raó de la seva discapacitat i especials dificultats.
Aquesta sensibilitat s’ha concretat a través de la col·laboració amb diferents empreses i entitats
com l’Associació Sant Tomàs, la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic, l’Associació de
Disminuïts Físics d’Osona (ADFO), Cooperativa Calandra i la Fundació Humanitària Dr. Trueta,
totes elles preocupades per l’ocupació de persones amb dificultats d’inclusió social.
En els darrers anys, aquestes persones amb alta discapacitat han estat rebent un ajut de l’estat
consistent en el 75% del salari mínim interprofessional i per tant, es facilitava la seva
contractació laboral al abaratir-se per les empreses els costos laborals que suposaven la seva
contractació.
En aquests moments s’estan tramitant els pressupostos generals de l’Estat, en els quals es
preveu una rebaixa de la seva aportació que quedarà reduïda al 50% del Salari Mínim
Interprofessional.
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Aquesta reducció en l’aportació estatal suposaria un cop molt fort a aquelles persones i al
sector dels centres especials que veurien les seves possibilitats d’acció certament reduïdes,
posant-se en perill llocs de treball de persones que, sense aquests ajuts, poden quedar fora del
circuit laboral.
Atès que el respecte i la integració de persones amb limitacions cognitives és un indicador per
mesurar el grau de desenvolupament dels països, i que la retallada posarà en risc la cohesió
social i es retrocedirà en el camí de la reinserció social i laboral d’un col•lectiu vulnerable com
és el dels discapacitats.
Per això, el grup comarcal de Plataforma per Catalunya, sol·licita al Ple l’adopció del següents
acords:
1. Mostrar el rebuig d’aquest Consell Comarcal a la reducció pressupostària en matèria de
polítiques actives d’ocupació.
2. Constatar la necessitat de l’aportació per part de l’estat del 75% del Salari Mínim
Interprofessional de les persones amb discapacitat amb especials dificultats.
3. Demanar al govern de l’estat espanyol que inclogui en els pressupostos de l’any 2012 una
partida amb la quantitat suficient per garantir aquesta aportació.
4. Demanar a tots els parits presents a les Corts Espanyoles que, a través del mecanismes
legals oportuns, facin tot el que sigui possible per tal que els pressupostos generals de l’Estat
incloguin una partida que garanteixi aquesta aportació.
5. Que el present acord es faci arribar al govern d’Espanya, a tots els partits presents a les
Corts espanyoles, i als Departaments d’Empresa i Ocupació i al de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya.
En aquests moments, quan són les 20:10 hores, es reincorpora a la sessió la consellera Liliana
Vilanova.
Seguidament el secretari llegeix el text de la moció presentada pel President.
Moció
El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució de la
partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en un import del
56,92%. A Catalunya representa més de 252 milions d’€. En una situació de crisi global, aquest
Consell Comarcal considera prioritari promoure accions de protecció per als col·lectius més
vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o trastorn mental amb
especials dificultats d’inserció al mercat de treball.
Per aquesta raó, el Consell Comarcal d'Osona, insta al Govern de la Generalitat de Catalunya
a:
1. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb discapacitat, que
contempli un model global que asseguri la continuïtat dels serveis d’inserció laboral a la
empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels Centres Especials de Treball
(CET).
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2. Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del sector, un Pla estratègic
per els CET que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquests centres a Catalunya,
contempli mesures per a la seva sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de
garantir la seva viabilitat financera i la seva competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de
línies de negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest Pla, també haurà de contemplar un
model integral que inclogui les quanties de les subvencions en funció dels graus de
discapacitat, característiques empresarials del centres i localització territorial d’aquests.
3. Mantenir els ajuts als Centres Especials de Treball d’iniciativa social, assegurant la
subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75 % del salari mínim
interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb especials dificultats.
4. Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75% del
salari mínim interprofessional es puguin acollir els centres especials de treball que creïn nous
llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat amb especials dificultats.
5. Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones amb discapacitat amb
especials dificultats.
6. Instar al Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions d’ambdós governs per
assolir els punts 2 i 3 d’aquesta moció en cap cas siguin inferiors a les de l’any 2011.
Així mateix, aquest Consell Comarcal es compromet a:
1. Requerir per escrit, a través d’una carta, a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima
Báñez, que el Govern Estatal aporti els recursos econòmics suficients per a donar compliment
a allò que dicta la normativa en concepte de subvencions.
2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix Consell Comarcal que
permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes que produeix el Tercer
Sector i de manera especial els Centres Especials de Treball d’iniciativa social.
3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a partir de
les clàusules socials i de manera especial els contractes reservats als Centres Especials de
Treball.”
En aquests moments, quan són les 20:15 hores, abandona la sessió el conseller Joan Sadurní.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
De conformitat amb el que estableix l’article 83 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
per unanimitat dels assistents s’acorda declarar d’urgència l’assumpte següent:

19. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES REGULADORES
D’OSONA TURISME I ESTABLIMENT D’APORTACIONS ECONÒMIQUES A ABONAR PELS
MEMBRES QUE S’HI INTEGRIN
El secretari llegeix la proposta d’acord.
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Intervencions i debat
Pere Medina:
Com que entenem que els ajuntaments són sobirans per adherir-se o no a Osona Turisme, hi
votarem a favor.
Sergi Vilamala:
El que s’ha afegit és un punt a l’article 1 de les normes reguladores en funció del que es va
parlar al Consell d'Alcaldes i després de les reunions pertinents amb els ajuntaments. Es va
trametre el nou redactat als ajuntaments perquè diguessin la seva i abans d’ahir un grup
d’ajuntaments que faltava va donar-hi el vist i plau final, i per això s’ha presentat per urgència.
Liliana Vilanova:
Es sap quants municipis, més o menys, tenen la voluntat d’adherir-s’hi ?
Joan Roca:
En principi, en el Consell d'Alcaldes, semblava que hi havia dues zones de la comarca que no
hi estaven totalment d’acord, però en aquests moments l’acord és per part de tots. Pel que
sembla, tan el Consorci del Lluçanès com el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura hi
entraran com a col·lectiu, però sempre mantenint la voluntat de cada municipi.
Josep M. Masramon:
Ahir el Consorci del Lluçanès va aprovar que hi entraria en bloc, tot i que va costar una mica,
però al final es va creure adient ser-hi tots com a Consorci del Lluçanès.
Acord
El Ple del Consell Comarcal d’Osona, en sessió del dia 30 de setembre de 2004, va aprovar la
constitució d’Osona Turisme com a organització especial sense personalitat jurídica, per a la
prestació del servei públic comarcal de promoció del turisme, aprovant també les seves normes
reguladores.
Les normes reguladores de la citada organització especial varen ser publicades al BOP de
Barcelona número 299 de 14 de desembre de 2004.
Atès que, per acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona del dia 21 de desembre de 2011, es
va aprovar 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 alhora es va voler reorientar els recursos cap a la
prestació del servei públic de promoció del turisme de la comarca d’Osona, de tal manera que
un dels primers canvis va ser que la nova seu del servei comarcal de promoció del turisme
passava a ser la del Consell Comarcal d’Osona, al carrer Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals,
5 3a planta, de Vic.
Atès que es considera adequat procedir a la modificació i adaptació de les normes reguladores
de l’organització especial d’Osona Turisme, atesa l’experiència de gestió del servei de turisme
dels darrers anys i el Pla estratègic elaborat per la Diputació de Barcelona amb tots els agents
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turístics de la comarca d’Osona, a banda de l’extinció de diferents consorcis de turisme
existents fins fa poc temps en el territori.
Vista la proposta elaborada i aprovada per la comissió d’estudi creada a l’efecte per resolució
de Presidència de data 7 de maig de 2012, en la qual s’ha treballat per la correcte redacció de
les noves normes reguladores i alhora per establir quin serà l’import a abonar pels municipis de
la comarca les entitats sense ànim de lucre i entitats públiques d’àmbit supramunicipal que en
vulguin formar part.
Vist el que disposa l’article 178.1 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 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;
Atès que de conformitat amb l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, correspon al ple
comarcal l’aprovació de les ordenances i les formes de gestió dels serveis i els expedients per
a l’exercici d’activitats econòmiques.
Atès que el tràmit procedent és que el Ple comarcal prengui en consideració la iniciativa
esmentada i l’expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies,
prèviament a l’aprovació definitiva, tal com determina l’article 160 del ROAS.
Vist l’informe favorable emès pel Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona, en la sessió del dia
6 de juny de 2012.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de promoció econòmica, comunicacions i
noves tecnologies, emès en la sessió del dia 20 de juny de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
1r.- Derogar les normes reguladores de l’organització especial Osona Turisme aprovades pel
ple Comarcal en sessió del dia 30 de setembre de 2004 i publicades íntegrament al BOP de
Barcelona número 299 de 14 de desembre de 2004.
2n.- Aprovar inicialment les normes reguladores de l’organització especial Osona Turisme
d’acord amb el text que consta a l’expedient i les aportacions econòmiques que hauran
d’abonar els municipis de la comarca d’Osona, les entitats sense ànim de lucre i entitats
públiques d’àmbit supramunicipal i/o de caràcter associatiu.
3r.- Sotmetre a exposició pública el present acord pel termini de trenta dies, així com el projecte
de normes reguladores de l’organització especial Osona Turisme, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrit diari i en el tauler d’anuncis de la
Corporació pel termini de trenta dies.
En aquest termini, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el termini indicat sense haver-se'n formulat cap, l’acord adoptat
quedarà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.
4t.- Donar compte del present acord i d’un exemplar de les normes reguladores inicialment
aprovades als municipis de la comarca d’Osona.
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5è.- Fer tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, de l’acord
d’aprovació definitiu i còpia íntegra i fefaent de les normes reguladores.
6è.- Una vegada esdevingui definitiu l’acord de modificació, procedir a la publicació íntegra del
text del reglament en el BOPB i una referència de la data de la publicació íntegra del text en el
DOGC i en el BOPG.
7è.- Facultar el president del Consell Comarcal per a l’execució dels acords que se’n derivin.

20. PRECS I PREGUNTES
Antoni Sánchez:
Senyor President, tinc per a vostè una pregunta que està a nivell de càrrec i dels grups polítics.
Aquí a la comarca d’Osona hi ha dos ens, comarcals per dir-ho d’alguna manera, el Consell
Comarcal i la Mancomunitat La Plana. L’assistència i l’activitat de la Mancomunitat, en què
afavoreix o perjudica al Consell Comarcal i a la ciutadania de la comarca ?
Joan Roca:
El Consell Comarcal és un ens supramunicipal, que vol dir que engloba tots els ajuntaments de
la comarca i la Mancomunitat també és un ens supramunicipal que engloba els ajuntaments
que s’hi han adherit. Amb l’autonomia municipal, cada ajuntament té dret a pertànyer a aquella
associació que creu oportú i de quins serveis li donen a canvi de les aportacions econòmiques.
Penso que mal no ens en fem, sinó al revés, ja que moltes vegades aprenem els uns dels
altres, en quan a les maneres de fer les coses. La Mancomunitat, que representa una població
superior als 20000 habitants, va demanar constituir-se com a Àrea Bàsica de Salut i nosaltres,
respectant l’autonomia municipal, no hi hem posat problemes, perquè hem d’entendre que la
veu de la Mancomunitat representa aquest col·lectiu d’habitants. Tota l’organització territorial
d’Osona, de Catalunya i de l’Estat espanyol està en aquests moments en fase de debat i podria
ser que en un futur hi hagin variacions, però avui per avui és el que és i no hi ha duplicitat de
serveis, perquè el que fa un ens no ho fa l’altre i s’està treballant per aconseguir la col·laboració
entre els diferents ens de la comarca, Consell Comarcal, Mancomunitat i Consorci del
Lluçanès. Entenc que no són cap competència sinó que són dues maneres de veure i el
Consell Comarcal, almenys mentre jo en sigui president, farà l’esforç necessari per intentar
consensuar a tota la comarca maneres de treballar per ajudar-nos els uns als altres per sentit
comú, per organització i per estalvi de recursos.
Josep Anglada Rius:
El passat 10 d’abril vaig entrar una instància aquí al Consell Comarcal on sol·licitava l’import de
totes les partides pressupostàries de l’Oficina d’habitatge i també demanava el total d’ingressos
percebut pel senyor Munmany i el senyor Paré. Vaig rebre la contestació el 19 d’abril, però la
veritat és que no m’ha quedat massa clar i crec que és un tema prou interessant per donar les
respostes aquí en el ple.
“En primer lloc, agraeixo al senyor President la resposta sobre la Fundació Privada Habitatge i
Serveis d’Osona, que em va proporcionar.
Amb tot, hi ha diverses imprecisions que seria interessant de concretar i d’aclarir.
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Perquè avui, més que mai, els ciutadans exigeixen transparència amb els diners públics. I
tenen tota la raó de poder-la exigir.
Li assenyalaré algunes imprecisions:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)

m)

n)

els 30.000 € del pressupost de 2008 no se sap com van ser gastats.
als anys 2009, 2010 i 2011 apareixen uns serveis professionals independents: què
feien?, qui eren?
els senyors Munmany i Paré percebien sou i seguretat social: en concepte de què
cadascun?, en quina proporció cadascun?, qui els havia nomenat?, com?, s’havia obert
concurs públic?, van ser escollits a dit?, per qui?
a què respon la diferent aportació d’ingressos entre el Consell i la Caixa? I sobre tot, a
què respon, any a any, l’increment d’euros per part del Consell i la disminució per part
de la Caixa?
La proporció és la següent: l’any 2008, el Consell va aportar 60% i la Caixa el 40%,
l’any 2009, el Consell va incrementar fins el 94% i la Caixa només el 6 %; l’any 2010,
pràcticament igual, un 93% el Consell i un 7% la Caixa i l’any 2011, el Consell va fer un
aportació del 100 % i la Caixa un 0%.
és que la Caixa ja s’havia adonat de la bombolla immobiliària iniciada el 2008, i el
Consell no?
per què se’n diu Fundació privada, hem pregunto, si es finançava gairebé només pel
Consell, amb diners públics?
en els pressupostos de 2009 i de 2010 gairebé tot se’n va en sous, com pot ser això?,
com es pot explicar?
i l’any 2011, és tot: de 30.000 € de pressupost, 29.000 van a sous; a sous, un es
pregunta, de qui? per fer què?
sous i seguretat social que no consten detallats en cap exercici: quant percebia el
senyor Munmany, i el senyor Paré?
la resposta del President reconeix que no s’ha complert cap de les finalitats de la
Fundació, ni les referents a pisos ni la prestació de serveis assistencials, residències i
habitatges tutelats. O sigui quatre anys perduts, i milers d’euros malgastats, això es el
que va fer el Consell Comarcal en l’últim mandat.
en aquella resposta es pretén justificar un pressupost d’uns 300.000 euros en base a la
tramitació de dos processos contractuals, un relatiu a la constitució d’un dret de
superfície sobre una finca propietat de l’Ajuntament de Taradell, i l’altre per a la
constitució de drets de superfície sobre finques de titularitat pública als termes de Prats
de Lluçanès i de Sant Hipòlit de Voltregà.
es diu que el procés a Taradell va fallar degut a la greu situació econòmica general i a
les restriccions introduïdes en matèria de Vivenda de Protecció Oficial; causes que
impediren culminar l’adjudicació provisional. És que hi havia hagut una adjudicació
inicial? de quina data? per quin acord de Ple? en quina data va fracassar?
en canvi, es diu que a Prats i a Sant Hipòlit, la suposada operació no va fallar per culpa
de la situació econòmica i de les restriccions en VPO, sinó perquè es va presentar una
única oferta que no reunia els requisits demanats. O sigui, a Prats i a Sant Hipòlit no hi
havia ni crisi ni restriccions en VPO. I això quan va ser? quina oferta era?
pel que fa als drets de superfície al·ludits, s’ha de tenir en compte que el dret de
superfície és un dret real de propietat, així doncs: en quins Plens els ajuntaments o les
institucions públiques corresponents van aprovar l’alienació d’aquest dret? en quin Ple
del Consell van ser acceptats? o en quina Junta de la Fundació? existeix la
corresponent escriptura notarial? van ser inscrits al Registre de la Propietat? I si tot això
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o)

no existeix, com pot parlar-se de processos contractuals? quins contractes hi havia? de
quina data? amb quin contingut?
es diu també que les circumstàncies exposades juntament amb altres que hi concorren
feren impossible les finalitats fundacionals: quines són aquestes altres circumstàncies?
van tardar 4 anys a adonar-se de les circumstàncies?.

Ja veu, senyor President, que la resposta conté moltes imprecisions i intents de justificar el que
no sembla justificat.
Imprecisions que amaguen coses que no es diuen, hi ha interessos per amagar-les.
Senyor President, en nom dels ciutadans que exigeixen transparència en l’ús dels diners
públics, li agrairia que respongués a aquestes qüestions, una per una.
Si no té la resposta avui, perquè entenc que es molt llarga, espero m’arribi ben aviat per escrit
o bé, que vostè me la pot contesti en el proper ple.
I que tant vostè com jo puguem explicar als osonencs com es van gastar, o més ben dit, com
és van malgastar, uns 300.000 € en 4 anys, sense haver aconseguit res de res.
La relació cost-benefici és zero. És bo que es doni una explicació als ciutadans de la comarca
d'Osona.”
Miquel Arisa:
Com vostè bé ha dit, en el proper ple se li respondran aquestes preguntes. Ara li vull fer unes
quantes precisions, perquè penso que vostè confon els termes. En cada exercici qualsevol
fundació ha de tenir una memòria, que és la que acompanya l’aportació econòmica
corresponent i que està a disposició del Consell Comarcal, i a més a més en forma part; perquè
són diners públics, com vostè ha dit, i els més interessats en què hi hagi plena transparència
som nosaltres, perquè som els que gestionem. M’ha estranyat, perquè ja hi era, que vostè en
cap aprovació del Compte general hagi fet cap mena de manifestació; entenc que se li devia
passar per alt. És obvi i evident que els motius de la Fundació eren clars -estan en l’acta de la
seva constitució- i la participació de la Caixa també és clara i l’evolució de la Caixa també és
clara i notòria per a tothom, tal com s’ha pogut comprovar i tal i com han acabat el conjunt de
les caixes en el nostre país. Per tant, l’aportació de la Caixa segurament que es deu més a
aquestes circumstàncies que no pas a d’altres, perquè no seran pas les entitats d’estalvi les
que no han tingut errors com una casa en tot el tema immobiliari, molt més que les
administracions. De tota manera, sàpiga que les gestions fetes estan en les memòries i és una
llàstima que vostè no hagi tingut l’interès de llegir-les, per tal de poder veure quines han estat
les tasques que s’han fet en cada un dels exercicis, tant la Fundació com tots els membres que
hi treballaven. Fent honor a la transparència, les preguntes se li respondran, però que quedi
clar que vostè las ha tingut any rere any a la seva disposició.
Joan Roca:
Per afegir a tota aquesta explicació, trobo estrany que si ens faci una pregunta, amb un termini
breu de temps per rebre la resposta, sàpiga que les pot fer sempre que vulgui, que se li
respondran. Està clar que la Fundació va néixer en una època en què el boom immobiliari era
el que era, completament aliè a la política del Consell Comarcal. L’esperit de la Fundació era
promoure l’habitatge, no el de construir habitatge, que era tasca dels ajuntaments i ara la
situació ha variat.
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Roser Mas:
Nosaltres volíem demanar-vos la postura del Consell Comarcal en relació a l’impuls del
projecte, que ja fa temps, tant des dels sindicats com des del Cesco, es va reivindicant i que és
el Centre Intensiu de Formació Ocupacional, en l’àmbit agroalimentari, per tal de donar
cobertura a la formació professional aquí a la comarca en un àmbit tan important i significatiu
com és aquest i més en aquests moments en què tenim coneixement que hi ha algunes
iniciatives, mes aviat de tipus privat, amb la Cambra de Comerç i la patronal de les càrniques
que estan impulsant aquest tema dintre de la Universitat de Vic, però al mateix temps hi ha una
altra iniciativa des del Departament d’Ensenyament d’intentar fer un grau mitjà d’aquest àmbit
en un institut públic de la comarca. Nosaltres entenem que seria potser més important que es
pogués fer el grau, però creiem molt més oportú posar més èmfasi en grau públic que no pas
en el d’adscripció privada i ens agradaria que el Consell Comarcal treballés activament perquè
es pogués aconseguir vinculat directament al Departament d’Ensenyament.
M. Milagros Martínez:
En referència al tema, sí que s’està treballant en aquest sentit. És veritat que hi ha una
iniciativa per part de la Universitat de Vic, però paral·lelament s’està parlant amb el senyor
Cornuella del Departament d’Ensenyament, amb la Cambra, amb els sindicats i amb les
entitats, o sigui, tots estan al cas de les negociacions, però la idea encara està embastada i per
això no ha sortit a la llum.
Roser Mas:
Ens n’alegrem que s’hi treballi.
Liliana Vilanova:
Nosaltres tenim un prec i una pregunta. La pregunta és per al senyor Vilamala, en el tema de
Turisme: s’ha plantejat alguna vegada o s’ha mirat la possibilitat d’obrir el diàleg social amb
entitats com per exemple el GDT, entitats de defensa del territori per a una plana viva ? perquè
des de la CUP creiem que aquestes entitats també poden aportar un valor al debat de com s’ha
d’enfocar el turisme a la comarca d'Osona. Si no s’han tingut en compte, seria bo que en un
futur es valori la seva participació.
Sergi Vilamala:
És evident que quan es constitueixi l’organització especial, el consell de treball determinarà tots
aquells àmbits d’actuació que cregui oportú. De fet el GDT ja feia l’acció de manteniment
d’alguns punts dels GR i dels PR, sobre els quals s’ha de veure quina és la gestió que estan
portant en aquests moments.
Liliana Vilanova:
I el prec és dir-vos que des de la CUP ens n’alegrem molt que finalment tots els grups polítics
presents a la sala s’hagin adonat que Plataforma per Catalunya presenta mocions trampa i que
hagin volgut votar en contra i no donar protagonisme ...
El president li retira la paraula.
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Joan Roca:
No és aquest el tracte. El mateix que li he dit al senyor Josep Anglada li ho dic a vostè. No
estem parlant de mocions trampa, estem parlant que Plataforma per Catalunya ha exercit el
seu dret com a partit polític de poder presentar una moció en aquest plenari, altra cosa és que
no hi hagi hagut acord i se n’hagi presentat una altra amb el mateix títol. Varem quedar que si
no tocava els retiraria la paraula i això és el que estic fent.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, lliuro aquesta acta.
El president,

El secretari,

