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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
3/2012
Ordinària
26 de setembre de 2012
de les 19 hores i 15 minuts a les 20 hores i 30 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
M. Mercè Puntí Sañé
Josep Rovira Parés
Antoni Serrat Callís
Marc Verdaguer Montanyà
ERC-AM
Jordi Casals Prat, portaveu
Elisabet Ferreres Vergés
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, portaveu
Èric Vila de Mas
PxC
Josep Anglada Rius, portaveu
Antoni Sánchez Gueldos, portaveu suplent
ICV-EUiA-EPM
Roser Mas Illamola
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CUP
Liliana Vilanova Orriols
Gerent
Secretari
Interventor

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

No hi assisteixen:
Eudald Parcerisas Camprubí
Joan López Carol, portaveu suplent
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (2/2012)
Presa de possessió d’un conseller
Nomenaments de representants del grup comarcal Independents d'Osona
Aprovació inicial del projecte “Estació de tractament d’aigua potable d’Osona Nord i
Voltreganès, 1a. fase”
Aprovació definitiva del projecte “Abastament d’aigua potable en alta al Lluçanès - sector est”
Acceptació de delegacions per a la prestació del servei de les actuacions necessàries per
tal d’accedir i introduir dades al SINAC
Modificació de les ordenances fiscals
Creació de la cartera de serveis socials que s’ofereix en el territori de la comarca d'Osona
Creació de la Comissió Assessora en matèria de Serveis Socials de la comarca d'Osona
Declaració de bé cultural d’interès local del Molinot d’Espinelves
Donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple
Resolucions de presidència i gerència
Moció de l’equip de govern en defensa dels consells comarcals
Moció de PxC per suprimir la taxa de l’euro per recepta mèdica
Moció de PxC per a la supressió del Senat
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior (acta 2/2012).

2. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER
A continuació el secretari llegeix la credencial de la Junta Electoral Central següent:
"D. Antonio Martín Valverde, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente credencial
expresiva de que ha sido designado consejero comarcal del Consell Comarcal d’Osona
Don Èric Vila de Mas
en substitución, por renuncia, de Don Carles Baronet Aldabó, por figurar como suplente en la lista
de candidatos presentada por la Associació d’Agrupacions d’Electors: Tona Futur, Independents
de Folgueroles, Gent Grant de Santa Eugènia de Berga, Junts per Balenyà, Independents per
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Cantonigrós, Brull, Unió Municipal, Units per Malla, Independents de Sant Martí de Centelles,
l’Alternativa, Gent d'Alpens, Espinelves Viu, a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011 y
previa renuncia anticipada de Don Ferran Garriga Señé y Don Manuel Bastias Rosell.
A los efectos de su presentación en el Consell Comarcal d’Osona expido la presente en Madrid, a
2 de julio de 2012."
Convenientment comprovada la personalitat del compareixent, el secretari, per ordre del president,
en compliment de l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, modificada per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, en relació al Reial decret
707/1979, de 5 d’abril, li formula la pregunta següent:
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
consellera del Consell Comarcal d’Osona, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l’Estatut de Catalunya?”
A la qual cosa el senyor Èric Vila de Mas, contesta: “Ho prometo per imperatiu legal”.
Seguidament el senyor president li dóna possessió del càrrec de conseller comarcal del Consell
Comarcal d’Osona, i li dóna la benvinguda i li lliura l’escut del Consell.

3. NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DEL GRUP COMARCAL INDEPENDENTS
D’OSONA
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
Vistos els acords del Ple comarcal de data 27 de juliol de 2011, de constitució de la Comissió
Permanent del Ple i determinació del seu règim competencial; de constitució de Comissions
informatives i de designació de representants del Consell Comarcal d'Osona en òrgans
col·legiats.
Atès que el senyor Èric Vila de Mas, ha pres possessió del càrrec de conseller comarcal, en
substitució per renúncia del senyor Carles Baronet Aldabó, del grup comarcal Independents
d’Osona.
Vist l’escrit del portaveu del grup comarcal Independents d’Osona.
Vistos els articles 13, 17 i 18 del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre; 48, 58, 60, 100 i concordants del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril; 38 i 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre; i articles 4, 5, 17, 18, 19 37 a 41
del Reglament Orgànic Comarcal,
Per unanimitat s'acorda:
1r.- Donar-se per assabentats del canvi de portaveu del grup comarcal Independents d’Osona,
que és el senyor Pere Medina Serrahima, en substitució del senyor Carles Baronet Aldabó.
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2n.- Nomenar el conseller comarcal senyor Pere Medina Serrahima del grup comarcal
Independents d’Osona, en substitució del senyor Carles Baronet Aldabó, per formar part de la
Comissió Permanent del Ple, en qualitat de convidat, amb veu i sense vot.
3r.- Nomenar el conseller comarcal senyor Pere Medina Serrahima del grup comarcal
Independents d’Osona, en substitució del senyor Carles Baronet Aldabó, per formar part de la
Comissió Especial de Comptes.
4t.- Nomenar el conseller comarcal senyor Èric Vila de Mas del grup comarcal Independents
d’Osona, en substitució del senyor Carles Baronet Aldabó, per formar part, com a suplent, de la
Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern.
5è.- Nomenar el conseller comarcal senyor Èric Vila de Mas del grup comarcal Independents
d’Osona, en substitució del senyor Carles Baronet Aldabó, per formar part, com a titular, de la
Comissió Informativa de promoció econòmica, comunicacions i noves tecnologies.
6è.- Nomenar el conseller comarcal senyor Èric Vila de Mas del grup comarcal Independents
d’Osona, en substitució del senyor Carles Baronet Aldabó, vocal del Consell Assessor en matèria
de joventut d’Osona.
7è.- Nomenar el conseller comarcal senyor Èric Vila de Mas del grup comarcal Independents
d’Osona, en substitució del senyor Carles Baronet Aldabó, vocal del Consell Assessor en matèria
de museus de la comarca d'Osona.
8è.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el tauler d’anuncis del
Consell Comarcal, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la data de la seva
aprovació.

4. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGÜA POTABLE
D’OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a. FASE
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
Atès que els enginyers industrials, Josep Colomer Oferil i Blai Parramon Pla, han redactat el
projecte tècnic d'obra local ordinària denominat “Projecte executiu de l’estació de tractament
d’aigua potable (ETAP) d’Osona Nord i Voltreganès (1a. Fase)” el qual té un pressupost d’execució
base d’execució de tres milions noranta-cinc mil dinou euros i noranta-quatre cèntims
(3.095.019,94 €), més sis-cents quaranta-nou mil nou-cents cinquanta-quatre euros i dinou cèntims
(649.954,19 €), corresponents al 21% d’IVA.
Examinat l'expedient tramitat i l'esmentat projecte i trobat conforme;
Vist el que disposa el capítol 3 del títol 1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 19 de setembre de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
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1.- Aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra “Projecte executiu de l’estació de tractament
d’aigua potable (ETAP) d’Osona Nord i Voltreganès (1a. Fase)”, redactat pels enginyers industrials,
Josep Colomer Oferil i Blai Parramon Pla, el qual té un pressupost base d’execució de tres milions
noranta-cinc mil dinou euros i noranta-quatre cèntims (3.095.019,94 €), més sis-cents quarantanou mil nou-cents cinquanta-quatre euros i dinou cèntims (649.954,19 €), corresponents al 21%
d’IVA.
2.- Disposar-ne l'exposició al públic pel termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'un anunci
en el BOP, el DOGC i en el tauler d'anuncis del Consell, en el benentès que si no s'hi presenta cap
al·legació en contra durant aquest termini, aquest projecte, amb l'expedient tramitat a l'efecte, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord, i es publicarà en els
mateixos diaris oficials la ressenya de l'aprovació definitiva.
3.- Simultàniament al tràmit de la informació pública sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que
emeti el corresponent informe/autorització i sol·licitar llicència d’obres a l’Ajuntament de les Masies
de Voltregà.
4.- Facultar indistintament i tan àmpliament com en dret sigui necessari el president o la gerent del
Consell, a l'efecte que pugui executar aquest acord.

5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE “ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN
ALTA AL LLUÇANÈS - SECTOR EST”
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
Vist l’acord adoptat pel Ple Comarcal en la sessió del dia 21 de desembre de 2011 pel qual es
va aprovar inicialment i es va sotmetre a informació pública el projecte denominat “Abastament
d’aigua potable en alta al Lluçanès sector est” així com la relació de béns i drets que s’expropien;
Atès que durant el període d’informació pública i de notificacions individualitzades s’han
formulat les al·legacions i/o suggeriments que tot seguit es detallen:

Jaume Santacreu Salada
Maria Miquel i Alemany
Josep M. Santacreu i Marginet
Jaume Puigferrat Ballarà

Data d’entrada
20 de febrer de 2012
27 de febrer de 2012
10 d’abril de 2012
12 de juny de 2012

Núm. registre d’entrada
1.051
1.196
2.050
3.395

Vist l’informe emès en data 31 de juliol de 2012 pels Serveis Tècnics Comarcals en relació amb
les al·legacions i/o suggeriments formulats, que s’assumeix com a fonamentador d’aquests
acords.
Atès que el tràmit procedent és l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), per la
qual cosa és competent el Ple comarcal, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny;
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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 19 de setembre de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
1.- Estimar parcialment les al·legacions i/o suggeriments formulades pel senyor Jaume
Santacreu i Salada d’acord amb els motius exposats a l’informe emès pels Serveis Tècnics
Comarcals en data 31 de juliol de 2012.
2.- Desestimar en la seva totalitat les al·legacions i/o suggeriments formulades per la senyora
Maria Miquel i Alemany, d’acord amb els motius exposats a l’informe emès pels Serveis
Tècnics Comarcals en data 31 de juliol de 2012.
3.- Estimar parcialment les al·legacions i/o suggeriments formulades pel Josep M. Santacreu i
Marginet, d’acord amb els motius exposats a l’informe emès pels Serveis Tècnics Comarcals
en data 31 de juliol de 2012.
4.- Estimar en la seva totalitat els suggeriments formulats pel senyor Jaume Puigferrat Ballarà
d’acord amb els motius exposats a l’informe emès pels Serveis Tècnics Comarcals en data 31
de juliol de 2012.
5.- Trametre una còpia de l’informe, en la part que els afecta, emès pels Serveis Tècnics
Comarcals en data 31 de juliol de 2012 al senyor Jaume Santacreu i Salada, a la senyora Maria
Miquel i Alemany, al senyor Josep M. Santacreu i Marginet i al senyor Jaume Puigferrat Ballarà.
6.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària denominat “Abastament d’aigua potable en
alta al Lluçanès sector est”, redactat per l’enginyer industrial Josep Rovira Plarromaní, amb un
pressupost d’execució per contracta d’1.084.750,96 euros més l’IVA i un pressupost per a
coneixement de l’administració d’1.166.790,95 euros.
De conformitat amb el que disposa l’article 235.3 de la Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, aquesta aprovació
definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i
drets que apareixen identificats en la relació que forma part del projecte aprovat (amb
identificació dels seus titulars), un cop corregits els errors materials apareguts en la fase
d’exposició pública, la qual es transcriu mitjançant un annex als presents acords; declarant-se
també aprovada definitivament la relació esmentada.
7.- Autoritzar i disposar la despesa inherent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació
de béns i drets que s’expropien, la qual es farà efectiva directament per part del Consell
Comarcal d’Osona per delegació dels ajuntaments corresponents i una vegada aquests hagin
satisfet l’import que per aquesta raó els pertoca.
8.- Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, durant els quinze
dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels presents acords, poden convenir
amb el Consell Comarcal, lliurement i per avinença, el justipreu dels béns i drets de referència,
així com el termini per al desallotjament, i per donar per conclòs l’expedient iniciat un cop
convinguts els termes de l’adquisició amistosa.
Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns i drets que
s’expropien no presenten per escrit, davant el Consell Comarcal, cap proposta respecte a
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aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada, es considerarà que no ha estat possible
arribar a l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu
l’apartat següent.
9.- Disposar l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien en els
supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat anterior. L’inici de l’expedient de fixació
del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents en els
termes i les condicions que expressen els articles 27 i següents de la Llei d’expropiació forçosa
de 16 de desembre de 1954 i 27 i següents del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa,
aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957.
10.- Disposar la publicació dels presents acords al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i a un
diari d’àmbit provincial, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.
11.- Notificar individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i titulars de béns
i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació que conté el projecte aprovat, amb
expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.

6. ACCEPTACIÓ DE DELEGACIONS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES
ACTUACIONS NECESSÀRIES PER TAL D’ACCEDIR I INTRODUIR DADES AL SINAC
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
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 Reial decret 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.
Atès que el Ple Comarcal, en sessió del dia 27 de juny de 2012 va acordar, entre d’altres, oferir
als ajuntaments de la comarca la prestació del servei de les actuacions necessàries per tal
d’accedir i introduir les dades al SINAC i es proposava als ajuntaments interessats en aquest
servei, que acordessin i formalitzessin la delegació de la competència mitjançant la signatura
d’un conveni pel seu exercici a favor del Consell Comarcal d’Osona.
Vistos els certificats dels acords de diversos ajuntaments, de delegació de la competència a
favor del Consell Comarcal d’Osona.
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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 19 de setembre de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
Primer.- Acceptar les delegacions dels ajuntaments del Brull, d’Orís, de Santa Maria de Besora, de
Sora i de Tavertet, per a la prestació del servei de les actuacions necessàries per tal d’accedir i
introduir les dades al SINAC i procedir a formalitzar el conveni de col·laboració per a l’ús de
l’aplicació del SINAC.
Segon.- Disposar que el contingut de la delegació abastarà l'exercici de les funcions previstes al
conveni a formalitzar, i també la potestat reglamentària.
Tercer.- Facultar el president del Consell Comarcal o el membre a qui delegui, tan àmpliament
com sigui necessari per al desenvolupament d'aquest acord i per a la signatura del conveni que
regula aquesta delegació, el text del qual va esser aprovat per acord del Ple Comarcal, en
sessió del dia de juny de 2012.
Quart.- Comunicar el present acord a tots els ajuntaments de la comarca i a l’ens instrumental
Aigües d’Osona, SA.
Cinquè.- Disposar la publicació dels presents acords al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i a un periòdic d’àmbit comarcal.

7. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que quan es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Vistos els informes tècnico-econòmics a què es refereix l’article 25 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada
de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels
supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes, així com dels
preus públics existents.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència comarcal, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que
es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Reial decret legislatiu 2/2004.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 19 de setembre de 2012.
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Per unanimitat s'acorda:
1r.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que s’indiquen seguidament:
Ordenança Fiscal 3.- Reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de regulació i de control
de la gestió de les dejeccions ramaderes
-

Epígraf 1. Coordinació del transport de purins a les plantes centrals de tractament (ubicades als municipis de Les
Masies de Voltregà i Sant Maria de Corcó):
-

És suprimeix l’apartat a).

Preu públic 3.- Pel servei educatiu i social de menjador als centres escolars adherits a la gestió
unificada del Consell Comarcal d'Osona
- Lot 1: Osona Nord: pel servei educatiu i social de menjador: 5,89 euros, més l’IVA que es meriti en la part del
concepte de menú, per alumne fix i dia de servei.
- Lot 2: Osona Sud: pel servei educatiu i social de menjador: 5,87 euros, més l’IVA que es meriti en la part del
concepte de menú, per alumne fix i dia de servei.
- Lot 3: Lluçanès: pel servei educatiu i social de menjador: 5,89 euros, més l’IVA que es meriti en la part del
concepte de menú, per alumne fix i dia de servei.
Pels alumnes que facin ús d’aquest servei en qualsevol dels lots de forma voluntària i esporàdica, el preu serà el màxim
que fixa el Departament d’Educació, que és de 6,37 euros, més l’IVA que es meriti en la part del concepte de menú, per
alumne i dia de servei

2n.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes del Consell Comarcal durant trenta dies,
a comptar de la darrera publicació del corresponent anunci en els Butlletins Oficials de les
províncies de Barcelona i Girona i en el diari El Punt Avui com a un dels de major circulació. En
aquest termini, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el termini indicat sense haver-se'n formulat cap, l’acord adoptat
quedarà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.
3r.- En cas de no haver-se produït cap reclamació o al·legació, publicar l’acord elevat a definitiu i el
text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals aprovades en el Butlletí Oficial de la
província de Barcelona, així com una ressenya en el de la província de Girona. Les ordenances
modificades entraran en vigor a partir de la seva publicació i regiran mentre no se n’acordi la
modificació o derogació expresses.
4t.- Autoritzar tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor President per a l’execució dels
acords precedents.

8. CREACIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS QUE S’OFEREIX EN EL TERRITORI
DE LA COMARCA D’OSONA
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
De conformitat amb l’article 25, lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local; els articles 66 lletra k) i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
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s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; els municipis, per a la
gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències han d’exercir, entre d’altres,
la prestació dels serveis socials, en els termes que ho estableixi la legislació de l’Estat i de la
Comunitat Autònoma, en aquest cas de Catalunya.
El marc normatiu català és la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que conté els
principis rectors i els drets en l’àmbit dels serveis socials establerts a l’article 24 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, alhora que regula i ordena el sistema de serveis socials en base a
les competències exclusives en aquesta matèria. Dins dels principis rectors del sistema públic
de serveis socials, els quals han d’orientar les polítiques públiques en aquest àmbit i,
concretament, en relació als ens locals, cal fer esment especial als següents:
-

Responsabilitat Pública, en el sentit que els poders públics han de garantir la disponibilitat
dels serveis i assegurar la coordinació, el control i la continuïtat.
Globalitat, donant resposta integral a les necessitats.
Subsidiarietat, que inclou els principis de proximitat i descentralització en la prestació dels
serveis socials.
Coordinació, amb els diversos sistemes del benestar social.

En la regulació de l’àmbit competencial i organitzatiu, la indicada Llei, disposa que correspon
als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i
preveu que les comarques supleixin els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat
de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis. També estableix
que correspon als ens locals supramunicipals, entre d’altres, promoure i gestionar els serveis,
les prestacions i els recursos propis de l’atenció social especialitzada, actuacions que s’estan
duent a terme des del Consell Comarcal d’Osona.
En relació amb aquest tema, cal fer esment també al Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual
s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010/2011, i que estableix el marc general del conjunt
de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de la Xarxa de Serveis Socials
d’Atenció Pública, document que fixa el sostre de prestacions de serveis socials en el territori
català, i que bianualment el Departament de Benestar i Família va actualitzant pels exercicis
successius.
En definitiva, aquest conjunt normatiu trasllada a cada un dels ens o administracions
responsables en l’àmbit de Serveis Socials de la comarca d’Osona a establir de forma conjunta
quins són els serveis que realment s’ofereixen als ciutadans del nostre territori,
independentment de l’administració, entitat o ajuntament que tingui encomanada la prestació
d’aquest. A tal efecte, les diferents administracions actuants en l’àmbit de Serveis Socials en el
territori de la comarca han efectuat un treball conjunt de redacció d’una cartera de serveis
d’abast comarcal, el contingut de la qual és compartit per la totalitat dels ens integrants del grup
de treball, amb la clara vocació que el present document sigui aprovat pels diferents òrgans
decisoris i que s’assumeixin com a propis els criteris, objectius, definicions i línies de treballs
que es contenen en l’esmentada cartera.
Atès que de conformitat amb l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, correspon a les
comarques la cooperació, coordinació i l’assistència tenint en compte les necessitats dels
diferents municipis, i pel que fa a l’establiment d’aquesta cartera de serveis socials entenem
que cal donar-ne la màxima difusió al respecte, mitjançant anuncis que s’insereixin al Butlletí
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oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la
corporació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de serveis a les persones, emès en la
sessió del dia 19 de setembre de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
Primer.- Aprovar la cartera de serveis socials d’Osona que s’ofereix en el territori de la comarca
i respecte la qual els habitants del territori de la comarca d’Osona en poden percebre els
serveis que s’hi detallen, d’acord amb el document annex que consta a l’expedient.
El Consell Comarcal d’Osona realitzarà la publicació conjunta de la cartera de serveis socials
d’Osona i així donarà compliment a la difusió del contingut d’aquesta.
Segon.- Donar compte de l’acord adoptat a tots els municipis d’Osona i als integrants de la
Comissió Assessora en matèria de Serveis Socials.

9. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ASSESSORA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS DE LA
COMARCA D’OSONA
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Intervencions i debat
Pere Medina:
Benvingut, Èric, al Consell Comarcal. Referent a aquest punt, tot i que vàrem ser presents a la
comissió corresponent, posteriorment hem estat analitzant detingudament el contingut i ens
sembla que la composició de la Comissió assessora no ha estat prou consensuada entre les
quatre àrees bàsiques de la comarca d'Osona, ja que no hi són representades equitativament i
ens semblaria millor que hi hagués el mateix nombre de representants per a cada àrea bàsica,
fet que no es dóna amb aquesta proposta. Tècnicament s’ha fet un molt bon treball, però
políticament creien que no i per aquest motiu votarem en contra.
Jordi Serra:
Per a mi el fet d’aprovar aquesta cartera representa un pas històric. La setmana passada les
quatre àrees bàsiques que tenen la competència en servei socials feien la presentació pública i
entenem que aprovar la cartera ha estat la pedra angular del que han de ser els serveis socials
a la comarca, per començar a treballar conjuntament i coordinadament i començar a unificar
criteris, cosa que fins ara no passava. Entenem que la cartera és un pas molt important en la
mesura que posa molts serveis a l’abast de la ciutadania, alguns dels quals ja es donen
conjuntament en les diverses àrees bàsiques de la comarca, altres serveis, en el quals es
comprometen a establir criteris comuns, criteris d’accés i àmbits de prestació, etc. D’aquesta
manera, qualsevol ciutadà de la comarca d'Osona, sigui del poble que sigui, sabrà quins són
els seus drets en serveis socials i quins són els seus camins d’accés. En aquesta legislatura
vàrem anunciar que això era una prioritat d’aquest govern, tot i que potser no és tan gran com
ens hauria agradat, però sí que és un bon pas en ferm. La competència la tenen les quatre
àrees bàsiques de la comarca: Consell Comarcal, Mancomunitat La Plana, Ajuntament de Vic i
Ajuntament de Manlleu, i entre totes s’ha treballat en aquest tema. Tots sabem que la tradició
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històrica dels serveis socials en aquesta comarca ha fet que en part d’aquestes quatre àrees
bàsiques s’hagi contractat personal per part dels ajuntaments i hagin gestionat directament els
serveis socials, per això entenem que crear la Comissió assessora és la manera d’integrar tots
aquells ajuntaments que històricament presten directament els serveis socials, sense tenir la
competència legal i amb la voluntat de millorar els serveis socials conjunts de la comarca. És
una Comissió assessora a la qual en qualsevol moment es pot integrar més gent, modificar el
que calgui en bé del consens i la millor gestió dels serveis socials de la comarca d'Osona,
tenint en compte que en l’aspecte tècnic ja funciona molt bé. És un pas endavant en tots els
sentits.
Pere Medina:
Nosaltres hem votat a favor de la cartera perquè pensem que s’ha fet un gran treball tècnic i
encoratgem a l’equip de govern perquè quan prengui les decisions polítiques estigui al mateix
nivell de l’equip de tècnics.
Jordi Serra:
No comparteixo aquest criteri, ja que si realment els tècnics han arribat a aquest acord ha estat
gràcies a una voluntat política molt gran al darrere; sense aquesta voluntat no s’hagués arribat
on s’ha arribat i l’impuls de l’equip de govern ha estat bàsic perquè això tirés endavant. Sabeu
que els ajuntaments de Vic i Manlleu havien iniciat treballs en aquest tema i hi ha hagut molta
predisposició per sumar-nos als que havien iniciat els primers treballs i posteriorment afegir-hi
la Mancomunitat, un cop constituïda com a àrea bàsica, amb el suport del Consell Comarcal.
S’ha de tenir en compte que s’ha pogut portar a terme gràcies als consens polític de tots els
ajuntaments afectats i de les quatre àrees bàsiques.
Joan Roca:
Aquí tenim dos àmbits plenament diferenciats, un és la part legal i l’altre és la voluntat política.
Com a president comarcal ja vaig manifestar que des del punt de vista legal hi ha la trama de
20.000 habitants com a llistó per convertir-se en àrea bàsica de serveis socials i això fa que a la
comarca n’hi hagi quatre: Vic, Manlleu, Consell Comarcal i Mancomunitat La Plana. Hem estat
capaços d’aconseguir consensuar entre tots el que entenem que és bàsic per a la ciutadania en
temes de serveis socials i per això, a l’hora de representar la comarca en aquesta Comissió,
s’han inclòs -a part de les quatre àrees de serveis socials- tots aquells ajuntaments que no
estan adscrits a cap d’aquestes. Les portes estan obertes per tot el que sigui treballar per
aconseguir que aquest projecte acabi bé per a la comarca i els seus habitants i que sigui una
gran realitat.
Votació
Sotmesa a votació la proposta d’acord presentada s’obté el resultat següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

28,
3,
0

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

En vista del resultat obtingut, el president declara aprovat, per majoria absoluta, el següent:
Acord
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Vist el Programa d’Actuació Comarcal, aprovat pel Ple Comarcal en sessió del dia 28 de març
de 2012, en el qual s’inclouen els diferents serveis que actualment s’estan prestant des de
l’àmbit comarcal en matèria de Serveis Socials.
Atès que l’exercici d’aquestes competències està vinculat a la necessitat d’estimular la
participació d’aquest col·lectiu en la presa de les decisions que l’afecten, com a conseqüència
del mandat genèric que l’article 48 de la Constitució adreça als poders públics, en el sentit que
aquests han de promoure la participació de les entitats en el desenvolupament polític, social,
econòmic i cultural;
Atesa la conveniència de disposar per a aquestes finalitats d’un organisme que s’interessi per
totes les inquietuds dels diferents agents públics que participen en la gestió dels serveis socials
a l’empara del que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, dins el territori de
la comarca d’Osona, permetent donar forma a un punt de trobada de debat, informe i proposta
de línies conjuntes d’actuació, amb criteris comuns i accions que, en definitiva, millorin i facin
més eficient la gestió dels diversos serveis que tenen cabuda dins la cartera de Serveis Socials
d’àmbit comarcal.
Atès que l’article 8.1.a) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), atribueix a la comarca, com a ens local
territorial, la potestat d’autoorganització, i que segons l’article 14.2 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, mitjançant un acord del seu Ple el Consell Comarcal pot complementar la seva
organització bàsica en els termes previstos en la legislació de règim local;
Atès que, segons la legislació de règim local en l’àmbit de la comarca, és possible crear òrgans
de caràcter sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública que per la seva naturalesa ho
permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de les seves associacions en
els assumptes d’abast comarcal (article 43, lletra b), del TRLMRLC, i que en concret els articles
130 i 131 del “Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales” (ROF), aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, preveuen
la possibilitat que els ens locals creïn òrgans per tal de canalitzar aquesta participació;
Atès que resulta evident, del que s’ha exposat, que en aquest supòsit es donen les
característiques de servei públic que justifiquen l’organització de la participació dels diferents
ens públics que gestionen els serveis socials en el territori de la comarca.
Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la cartera de serveis socials d’Osona
de l’àmbit del territori de la comarca.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de serveis a les persones, emès en la
sessió del dia 19 de setembre de 2012.
Per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, s’acorda.
1r.- Crear la Comissió Assessora en matèria de Serveis Socials de la comarca d’Osona, a
l’empara del que disposen els articles 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
2n.- Les funcions de la Comissió Assessora seran d’informe i, en el seu cas, de conformitat
amb l’article 130 esmentat, de proposta de línies conjuntes d’actuació, amb criteris comuns i
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accions que, en definitiva, millorin i facin més eficient la gestió dels diversos serveis que tenen
cabuda dins la cartera de Serveis Socials d’Osona d’àmbit comarcal.
Les iniciatives i propostes es presentaran als diferents òrgans de govern de les diferents
administracions que formen part d’aquesta Comissió Assessora.
3r.- La composició de la Comissió Assessora serà la següent:
Presidència:
El/la Conseller/a de l’àrea d’atenció a les persones que designi el Consell Comarcal
d’Osona.
Vicepresidència:
S’exercirà alternativament, per períodes bianuals, pels representants designats pels
vocals que siguin titulars de contracte programa en matèria de serveis socials amb el
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Vocals:
Seran els següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Un representant de l’ajuntament de Vic
Un representant de l’ajuntament de Manlleu
Un representant de la Mancomunitat La Plana
Un representant del Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès.
Un representant del Consorci d’Osona de Serveis Socials
Un representant de l’ajuntament de Centelles
Un representant de l’ajuntament de Roda de Ter
Un representant de l’ajuntament de Torelló
Un representant del territori del Bisaura (inclou els municipis de Montesquiu, Sant
Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà)
Un representant del territori del Voltreganès (inclou els municipis de Sant Hipòlit de
Voltregà, les Masies de Voltregà, Orís i Santa Cecília de Voltregà)

Secretari: Un funcionari del Consell Comarcal adscrit al servei d’Atenció a les persones o
persona que designi.
4t.- La Comissió Assessora es reunirà com a mínim una vegada cada sis mesos amb la finalitat
d’establir criteris respecte el treball a realitzar i/o balanç d’aquest, segons escaigui, i sense
perjudici de poder tractar qualsevol altra qüestió de la seva competència.
En els aspectes tècnics hi haurà creada una subcomissió tècnica assessora que estarà
formada pels tècnics de Serveis Socials que representin a cadascun dels ens esmentats i que
es reuniran amb una periodicitat quatrimestral. D’aquestes reunions s’aixecarà acta per part
d’un dels tècnics que en formin part.
5è.- Les sessions seran convocades pel president, o per delegació d’aquest pel vicepresident;
aquell disposarà d’àmplies facultats per ordenar el nombre de convocatòries en atenció als
assumptes que s’hagin de tractar, sempre que es respecti el que estipula el punt 4t. La
convocatòria es notificarà amb una antelació mínima de 48 hores a cadascun dels membres del
Consell.
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6è.- Els acords es prendran per majoria simple dels assistents, i en cas d’empat decidirà el vot
de qualitat del President.
7è.- El Ple comarcal, a proposta del president del Consell Comarcal o del president de la
Comissió Assessora en matèria de Serveis Socials, podrà acordar la dissolució d’aquest, que,
en tot cas, quedarà dissolt automàticament en cessar la corporació que l’ha creat.
8è.- Designar al senyor Jordi Serra Macià, president de l’àrea del servei d’atenció a les
persones, com a president de la Comissió Assessora en matèria de Serveis Socials de la
comarca d’Osona i a la senyora Anna Rufí Vilà, com a representant tècnic del Consell
Comarcal d’Osona per a formar part de la subcomissió tècnica de la citada comissió.

10. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DEL MOLINOT D’ESPINELVES
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
Vist l’escrit tramès per l’Ajuntament d’Espinelves instant la declaració com a bé cultural
d’interès local del Molinot d’Espinelves, per així ser inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural
Català;
Atès que al Molinot d’Espinelves hi concorren circumstàncies que el fan apte per a aquesta
declaració d’acord amb la memòria científica redactada per Núria Cabañas Anguita i Miquel
Gea Bullich, 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 la memòria
científica redactada per Núria Cabañas Anguita i Miquel Gea Bullich;
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de serveis a les persones, emès en la
sessió del dia 19 de setembre de 2012.
Per unanimitat s'acorda:
Primer.- Declarar bé cultural d’interès local el Molinot d’Espinelves.
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 d’Espinelves pel seu coneixement.
Tercer.- Facultar el president del Consell o membre en qui delegui tan àmpliament com en dret
sigui necessari per al més eficaç desplegament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura dels
documents que siguin necessaris.
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11. 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:
Únic.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 de juliol de
2012, aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el
Consell Comarcal d’Osona, per la tramesa d’informació associada a la xarxa de camins.
El Ple Comarcal se’n dóna per assabentat.

12. 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.

13. MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN EN DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS
El secretari llegeix la moció presentada.
Intervencions i debat
Joan Roca:
Crec que em correspon, com a president del Consell Comarcal i com a representant de la
comarca d'Osona, defensar un model territorial clarament instaurat a la comarca, en el cas de
la nostra amb 51 municipis. Si ens mirem Catalunya des de l’òptica d’Estat podem trobar una
diferència territorial entre diferents comarques. Una cosa és la comarca d'Osona i una altra
cosa seria el Bages, el Ripollès, la Garrotxa o altres comarques diferents. No hem d’entrar en
comparacions estranyes, simplement defensar allò que és nostre, que coneixem, com és el cas
de la nostra comarca, dels nostres 51 municipis i creient que aquests municipis tenen raó de
ser, sota l’esforç de consens i la mancomunació de serveis; i per això el Consell Comarcal, mes
que mai, té més raó de ser com a eina d’estalvi, com a eina de donar serveis i com a eina
d’ajudar a fer sostenibles tots les serveis i donar suport a tots els territoris de la nostra comarca
i per això presentem aquesta moció. Creiem que el Consell Comarcal d'Osona és un ens bàsic i
no té sentit reduir municipis i desfer el Consell Comarcal.
Pere Medina:
Ens sorprèn una mica que el Consell Comarcal faci una moció per defensar-se a si mateix la
seva existència. No hauria estat molt més fàcil fer unes mocions que s’aprovessin a tots els
ajuntaments de la comarca ? i així el Consell Comarcal en sortiria molt més reforçat; o és que el
Consell Comarcal dubta que tots els ajuntaments aprovessin una moció a favor del Consell
Comarcal ? Tot i la reflexió, hi votarem a favor
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Liliana Vilanova:
Creiem que el plantejament és bo, però que es queda molt curt. Hem pensat afegir-hi una
esmena -afegint-la com un altre punt de la part dispositiva- que seria la següent: Demanar la
supressió de les diputacions i de les seves competències, traslladar-les provisionalment als
consells comarcals fins que es creïn les vegueries i es redefineixin els consells comarcals.
Joan Roca:
Moltes gràcies, però em sembla que aquesta esmena ara no toca, ja que es va discutir a la
Junta de Portaveus i no s’hi va fer cap aportació. L’Associació Catalana de Municipis
conjuntament amb la Federació Catalana de Municipis han presentat aquesta moció a tots els
ajuntaments i si els ajuntaments la volen aprovar o no és la seva voluntat, però nosaltres, com
que hi creiem, l’hem d’aprovar. Respecte a barrejar les diputacions i les vegueries en el text,
entenc que no pertoca, ja que parlem de la comarca d'Osona i hem de defensar els 51
municipis de la comarca, que és la raó de ser i, per tant, no podem acceptar l’esmena.
Liliana Vilanova:
S’ha de votar l’esmena o no ?
Joan Roca:
Hi ha establert un procediment per presentar les esmenes i aquest no s’ha complert, per la qual
cosa no es pot votar.
Roser Mas:
Nosaltres farem un entremig dels dos companys que han parlat abans i ens abstenim pels
arguments que ara explicaré.
Ens sorprèn en aquests moments la proposta de moció, perquè pensem que hauríem d'estar
defensant i reivindicant els ajuntaments i el paper que des de 1979 han tingut en la lluita contra
la pobresa, la cohesió social, la superació de situacions anteriors de crisis econòmiques, el
desenvolupament econòmic, l’equilibri territorial, la sostenibilitat, la construcció nacional i la
construcció de democràcia i reafirmant-nos en què els pobles i ciutats són els dics de contenció
de la crisi i de la defensa dels drets de la ciutadania i de cohesió social; i no entenem perquè
ara CiU ens presenta una moció de defensa de les comarques i dels consells comarcals, quan
possiblement hi haurà d’haver una defensa del món local, dels ajuntaments.
Entrant en consideracions que s'afirmen en la proposta, no s'explicita el conjunt de l'enunciat de
l'Estatut, per exemple, l'article 83 (que fa referència a l'organització territorial local) diu en el seu
punt primer que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i
vegueries i de consells comarcals no en parla. I el punt 2 que vostès mencionen diu clarament
que l'àmbit supramunicipal és constituït, en tot cas, per les comarques, que ha de regular una
llei del Parlament. Per tant, vostès volen parlar d'un òrgan supramunicipal quan el que està en
perill és l'organització i les competències dels ajuntaments. Insistim que el desenvolupament
del país, les garanties i la prestació de serveis de qualitat, amb eficiència i eficàcia s'ha produït
de forma rellevant i inqüestionable, en primer terme, pels ajuntaments. Per cert, l'Administració
més propera a la ciutadania i que cal defensar els seus principis d'autonomia, autoorganització i
reclamant el principi de subsidiarietat són els ajuntaments.
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Estem per la simplificació de les administracions de segon nivell del món local i clarament
pensem que l'organització ha de ser en vegueries i municipis, com diu l’Estatut i d'altres models
de prestació de serveis des del principi de l'autonomia local.
I ens sorprèn la defensa d'una institució per a gestionar els serveis locals que entre d'altres
consideracions, com a mínim caldria modificar el seu procés d'elecció, per no consolidar
organismes no escollits de manera directa per la ciutadania, amb el retrocés democràtic que
això suposa. En darrer terme, per a ICV, la reforma de l’organització territorial és urgent. És una
assignatura pendent, d’una urgència històrica. Una reforma que tingui com objectius la
simplificació, la transparència, la modernització dels ens locals, des del principi d’autonomia i
subsidiarietat i que hi hagi un nou marc de finançament local.
I aquestes reformes, a Catalunya, ja fa temps que estan compromeses instant al govern, des
del Parlament, a l'aprovació de la Llei de governs locals i la Llei de finançament local i que el
govern de la Generalitat en lloc d'accelerar-la, l'alenteix i incompleix amb el mandat del
Parlament. Aquesta ha de ser la vertadera preocupació del món local.
Josep Anglada Rius:
Com que ara només es parla d’independència, quan el president ha dit 41 municipis he pensat
que ja hi ha 10 municipis que s’han independitzat de la comarca. Ens presenten una moció en
defensa dels consells comarcals a la qual en part hi estem d’acord i en part no, perquè ja hem
manifestat en més d’una ocasió, sobretot en el debat dels pressupostos, que el Consell
Comarcal el plantejaríem d’una altra manera. No diem que haurien de desaparèixer, però sí
que ens hem queixat que hi ha molts polítics. És evident que hi ha molts consells comarcals a
Catalunya que no tenen cap sentit d’existir, com podrien ser el del Baix Llobregat i d’altres. No
discutirem la tasca que han dut a terme els consells comarcals des de l’any 1987, però
entenem que en la situació de crisis que hi ha actualment el que s’ha de fer és reduir despeses
i una d’elles podria ser la dels consells comarcals. Els consell comarcals podrien continuar amb
la tasca que fan fins avui, feta pels professionals de la casa, que en el nostre cas són molt bons
professionals, i reduir el nombre dels polítics. En el cas d’Osona hi ha 33 consellers, dels quals
26 formen part de govern tripartit de CiU, ERC i PSC i penso que podrien ser menys, per això
sí que estem a favor de defensar els consells comarcals, però no estem d’acord amb el model
actual. Ningú s’ha d’escandalitzar, ja que en el mandat anterior vaig parlar amb algun conseller
que em va confirmar, obertament, que anava al Ple perquè hi havia d’anar i no es preocupava
absolutament de res. Com que a més a més nosaltres escoltem a la gent, estic segur que si els
demanem què en pensen, segur que diuen que són despeses inútils i que no caldria que hi
fossin. El problema de Catalunya va més enllà, ja que haurien de desaparèixer el Senat, les
diputacions, etc. i, si volen, algun moment en podem parlar del que costen els politics que són a
les diputacions.
Joan Roca:
Potser no he estat prou clar i, per tant, em repetiré una mica. Crec que la raó de ser del Consell
Comarcal precisament és en el moment en què parlem que els municipis han d’existir; no
podem permetre que desapareixin municipis en funció d’una trama de població. Els municipis
han de ser a la comarca per una qüestió d’identitat, de territori, de proximitat i és per aquesta
raó quan dóna més cos l’existència del Consell Comarcal per ajudar als municipis donant-los
serveis que ells sols no podrien tenir, cosa que els representa un estalvi econòmic, sobretot
pels municipis petits. La divisió territorial de Catalunya és la que és i el Consell Comarcal en
forma part. Altra cosa és la distribució simètrica o asimètrica del territori català en funció dels
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consells comarcals, però nosaltres hem de defensar la nostra comarca. No entrem a valorar si
el nombre de consellers s’ha de mantenir o reduir, ja que és un tema que ha de marcar la nova
normativa de règim local. Certament, en aquesta legislatura hi ha 26 consellers en l’equip de
govern, però realment només són 9 els que perceben algun tipus de sou. La raó de ser del
Consell Comarcal passa pel fet que hi ha un conjunt de serveis que creiem que és bàsic que
s’organitzin des d’aquí, com són els serveis de menjador, el transport escolar, el
subministrament d’aigua potable, la xarxa de depuradores, la recollida d’escombraries,
l’Agència de l’Energia, etc.
Votació
Sotmesa a votació la moció d’acord presentada, s’obté el resultat següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

27,
2,
2,

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

En vista del resultat obtingut, el president declara aprovada per majoria absoluta, la següent:
Moció
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 preveu en el seu article 2.3 que el sistema
institucional de la Generalitat està integrat en tot cas pels municipis, les comarques i les
vegueries.
Així mateix l’article 83.2 estableix que l’àmbit supramunicipal a Catalunya és constituït, en tot
cas per les comarques.
Les comarques representades pels consells comarcals, són la institució més genuïna, un fet
diferencial, de l’organització territorial pròpia de Catalunya i des de la seva creació, l’any 1987,
han contribuït al desenvolupament del país, implementant aquells serveis que el territori ha
requerit i fent efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans de Catalunya, visquin allà on visquin.
El règim local s’ha de fonamentar entre d’altres en els principis de diferenciació, subsidiarietat i
eficiència, atenent a que les decisions i la gestió dels temes públics s’han d’executar
considerant la diversitat territorial, el més pròxim possible al lloc on s’han d’aplicar i de la forma
més eficaç possible amb un cost raonable, respectant els objectius de la llei d’estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera.
Per tot això, i tenint en compte diferents posicionaments i informacions aparegudes
darrerament que intenten un model d’assignació competencial que no és propi al nostre país,
basat en l’assignació de serveis a les Diputacions provincials, el Ple Comarcal, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda.
1.- Reivindicar el paper històric i present de les comarques i dels consells comarcals com a
divisió territorial i organització més pròpia de Catalunya, més genuïnament catalana, i com a
nivell i instrument més adient per fer efectius els principis estatutaris de diferenciació,
subsidiarietat i eficiència.
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2.- Reconèixer i manifestar la millor posició de les comarques i consells comarcals, front les
províncies i diputacions provincials, per la seva dimensió més idònia, la seva sensibilitat a la
diversitat territorial, la seva proximitat al territori i al ciutadà i les seves possibilitats d’increment
de l’eficiència.
3.- Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés
dels Diputats i al Govern d’Espanya.

14. MOCIÓ DE PxC PER SUPRIMIR LA TAXA DE L’EURO PER RECEPTA MÈDICA
En aquests moments, quan són les 19:57 hores, s’absenta de la sessió la consellera Liliana
Vilanova.
El secretari llegeix la moció presentada
Intervencions i debat
Josep Anglada Rius:
És un fet contrastat que el cobrament d’un euro per cada medicament perjudica principalment
els col·lectius amb un menor poder adquisitiu.
Col·lectius com els pensionistes, integrat per gent d’edat avançada i amb tendència a requerir
especial atenció en ser més vulnerables davant les malalties, i per tant, els qui han de recórrer
a l’ús de fàrmacs amb més assiduïtat.
Cal tenir en compte que el cobrament d’un euro per cada recepta emesa pot posar en perill la
continuïtat d’alguns tractaments en persones especialment vulnerables, i exposar-les a un risc
sanitari per haver d’interrompre temporalment o fins i tot prescindir de la seva medicació davant
la impossibilitat de poder fer front al seu pagament. Això es un fet contrastat que ja ha sortit ens
el mitjans de televisió i hi ha varies persones que en aquests moments, per culpa de l’euro per
recepta, deixen d’anar a comprar els medicaments.
A més, la taxa de l’euro per recepta és injusta per al ciutadà que ja contribueix al finançament
de la sanitat pública amb els seus impostos i no actua sobre les veritables causes estructurals
dels problemes de la sanitat pública.
El Parlament ja s’ha plantejat pel 2013 la possibilitat de suprimir l’euro per recepta.
És per això que des del Consell Comarcal és de justícia demanar la retirada immediata del
cobrament d’un euro per cada medicament.
Aquesta és una taxa inequitativa i, a més, obliga els ciutadans de Catalunya a pagar un doble
peatge si es manté i alhora s'apliquen les mesures de pagament farmacèutic imposades per
l'estat espanyol.
Per tot això, entenem que aquest Consell Comarcal ha d’expressar el seu rebuig a l’aplicació
de la taxa de l’euro per recepta implantada per la Generalitat de Catalunya.
I al mateix temps instar al Govern de la Generalitat a suprimir immediatament la taxa per
recepta mèdica.
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Perquè, tal com hem dit abans, és de justícia i de sentit comú.
L’euro per recepta és injust.
No podem pagar una cosa que ja hem pagat.
No podem permetre que liquidin el Sistema públic de salut i el dret a una sanitat pública, ja que
aquesta és un dret conquerit amb molts sacrificis i per tant, cal preservar-lo per a les
generacions futures.
Roser Mas:
Nosaltres votarem en contra atès que considerem que el partit que la presenta no respecta els
principis bàsics democràtics.
Jordi Casals:
Nosaltres ens abstindrem.
Josep M. Masramon:
Nosaltres hi votarem en contra, tot i que no ens sembla una cosa bona l’euro per recepta, però
és un moment que és necessari fer-ho, que ha quedat enverinat pel decret del Govern
espanyol i ha complicat més el tema. Creiem que la gent, tot hi que hi ha casos excepcionals,
la majoria s’està corregint. És una càrrega per al ciutadà, però al mateix temps és una font
d’ingressos important per a la sanitat, que està passant per moments greus.
Josep Anglada Rius:
No m’estranya la postura de persones antisistema com la senyora Roser Mas, és normal que
actuï d’aquesta manera. Va actuar amb molt més sentit comú el regidor d’Iniciativa per
Catalunya a l’Ajuntament de Vic, que va donar suport a la moció. Moció que s’ha aprovat a
diversos ajuntaments. La gent del carrer, el ciutadà normal i corrent, no té els polítics com a
creïbles, perquè no és normal que un partit voti una cosa al Consell Comarcal i una altra a un
ajuntament. És normal la postura de Convergència, perquè va ser la que va implantar la taxa
de l’euro per recepta. En altres ajuntaments i tal i com va passar a l’Ajuntament de Vic, el partit
Socialista, amb molt bon criteri i amb bon sentit comú, igual que Iniciativa per Catalunya, varen
votar-hi a favor.
Votació
Sotmesa a votació la moció presentada, s’obté el resultat següent:
Vots a favor:
Vots en contra:

2,
13,

Abstencions:

15,

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

En vista del resultat obtingut, el president declara rebutjada, per majoria simple, la següent:
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Moció
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar l’entrada en vigor del cobrament d’un euro per
cada medicament prescrit mitjançant recepta mèdica destinat a ser dispensat per les farmàcies
catalanes a partir del 23 de juny de 2012. I que aquesta mesura perjudicarà principalment els
col·lectius amb un menor poder adquisitiu com són els pensionistes, integrat per gent d’edat
avançada i amb tendència a requerir especial atenció en ser més vulnerables davant les
malalties, i per tant els qui han de recórrer a l’ús de fàrmacs amb més assiduïtat.
Atès que establir el pagament per l’adquisició de fàrmacs implica privatitzar un pilar fonamental
de l’Estat del benestar com és la sanitat pública i ignorar els més elementals principis de
justícia social i d’accés al sistema de salut pública.
Atès que a més de la taxa de l’euro per recepta mèdica s’han implantat altres mesures com el
copagament farmacèutic aprovat pel Govern espanyol, que va entrar en vigor el passat 1 de
juliol de 2012, i la fi de l’exempció del pagament d’altres 425 medicaments que fins ara eren
gratuïts, mesures totes elles que agreujaran la situació de moltes economies domèstiques
colpejades per la crisi i especialment la del col·lectiu dels pensionistes i els qui precisen
tractaments crònics, per tractar-se dels principals sol·licitants de fàrmacs.
I atès que el cobrament d’un euro per cada recepta emesa pot posar en perill la continuïtat
d’alguns tractaments en persones especialment vulnerables, i exposar-les a un risc sanitari per
haver d’interrompre temporalment o fins i tot prescindir de la seva medicació davant la
impossibilitat de poder fer front al seu pagament. A més, la taxa de l’euro per recepta és injusta
per al ciutadà que ja contribueix al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos i no
actua sobre les veritables causes estructurals dels problemes de la Sanitat Pública.
Per això, el grup comarcal de Plataforma per Catalunya, sol·licita al Ple l’adopció del següents
acords:
Primer.- Expressar el rebuig d’aquest Consell Comarcal a l’aplicació de la taxa de l’euro per
recepta implantada per la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l’adreça postal:
Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria) 08028 de Barcelona, a derogar la taxa
sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al
procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant
l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació contemplada a la Llei
d’acompanyament dels pressupostos aprovada amb data 14 de març de 2012.
Tercer.- Donar trasllat dels anteriors acords al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, de
Tarragona, de Lleida i de Girona, al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, de
Tarragona, de Lleida i de Girona i a tots els partits amb representació al Parlament de
Catalunya.

15. MOCIÓ DE PxC PER A LA SUPRESSIÓ DEL SENAT
El secretari llegeix la moció presentada.
Intervencions i debat
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Josep Anglada Rius:
És públic i notori que els partits polítics no volen perdre els seus privilegis.
Als partits de casta els va genial el Senat per pagar la jubilació dels seus dinosaures politics.
La seva funció política és controlar l'acció del Govern mitjançant interpel·lacions i preguntes,
que qualsevol dels seus membres pot plantejar al Govern i que poden donar origen a una
moció en la qual la cambra manifesti la seva posició.
Però en qualsevol cas, la seva funció de control polític està subordinada al Congrés dels
Diputats, únic davant el qual el Govern respon de la seva gestió.
Per tant, la seva funció és inútil.
La funció política i la funció legislativa van pel mateix camí.
El Senat es va crear com una cambra territorial que té, entre altres funcions: el control de
l’acció del govern, la funció pressupostària i potestat legislativa.
Això vol dir que tant pot fer propostes de llei, com fer esmenes, millores o vetar lleis que arribin
del Congrés.
Amb els anys s’ha vist que el Senat ha passat a ser un òrgan purament consultiu.
Un òrgan on sí que es retoquen i formulen lleis, però on la feina dels senadors és la de
senzillament votar el que ja s’ha votat o el que es votarà al Congrés, fent difícil la seva
necessitat com a cambra.
Tot i que la majoria dels partits accepten la seva revisió i modificació, mai fan res per a canviarho.
Al final, el Senat s’ha convertit en una cambra per a poder compensar a polítics retirats o un
lloc més on estendre el mateix debat ridícul que es dóna al Congrés.
La nostra sol·licitud d’eliminar el Senat és una pretensió i una reflexió real i palpable de les
mancances del nostre sistema democràtic i de la situació greu de desencant que es viu cap a la
política en general.
No només volem eliminar, modificar o reformar el senat, sinó també les ments d’aquells que
ens governen i que es pensen que les veus i crits del carrer no els poden arribar a les urnes.
El Senat és una cambra amb molt poques funcions efectives.
En el procediment d'elaboració de les lleis té un paper clarament subordinat al Congrés dels
Diputats.
No intervé ni en l'elecció del president del govern (investidura), ni en la moció de censura, ni en
la qüestió de confiança (per plantejar-ne la substitució).
Tampoc intervé en la convalidació dels decrets llei.
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Addicionalment tampoc té les funcions de cambra de representació territorial que li atribueix la
Constitució.
Avui ningú pot afirmar seriosament que el Senat representa els territoris.
Si es volgués que el Senat fos la cambra de representació territorial caldria atribuir-li funcions
efectives i establir un sistema d'elecció dels senadors diferent, com per exemple el del Senat
dels Estats Units o el del Bundesrat d'Alemanya, que, encara que no tenen res a veure l'un
amb l'altre, exerceixen de contrapès efectiu de cambra de representació territorial en el seu
respectiu model institucional.
De tota manera, malgrat que la pràctica totalitat dels experts en la matèria estan d'acord que
cal reformar el Senat, no sembla que els partits polítics majoritaris de l'Estat tinguin cap intenció
de fer-ho, per la qual cosa seria raonable suprimir-lo.
És cert que per suprimir el Senat cal la reforma de la Constitució, però després de la rapidesa
amb què s'ha fet la darrera reforma de l'article 135 de la Constitució per limitar el dèficit
estructural de l'Estat i de les comunitats autònomes, podem afirmar que es pot fer en un mes i
que tampoc no és necessari fer un referèndum de la ciutadania.
Un referèndum que estic segur que, a la vista de les funcions que fa el Senat i dels milions
d'euros que costa mantenir-lo, no tindria inconvenient a suprimir-lo.
I suprimir-lo suposaria també una victòria en tota regla.
Una victòria no solament contra la disbauxa, sinó també contra la casta política d’aquest país a
la qual li donaria una sèrie d’advertències contra la seva ineficàcia i l’abús de poder al mateix
temps que se li demostraria qui té el veritable poder en democràcia.
Pere Medina:
Observem que actualment el nostre país, Catalunya, es troba en un procés que preocupar-nos
per la supressió o no del Senat ens cau molt lluny. Ja no cal que malgastem esforços i debatre
sobre institucions de l’Estat espanyol, del qual no ens sentim part i del qual serem convidats en
breu a decidir de marxar-ne. Per tant, votarem en contra, perquè creiem que hem de concentrar
tots els esforços en solucionar els problemes que tenim a casa nostra, Catalunya, i no perdre
temps amb mocions estèrils; tenim pressa, senyor Anglada, molta pressa.
Jordi Casals:
Com és clar i notori i si escoltem el clam dels carrers i el partits escoltem a la gent sabrem que
la ciutadania de Catalunya està en una altra fase. Aquesta moció no sé si és pròpia de la
tercera fase, però, evidentment, no és la fase en què estem en aquest país, en el qual ja no
parlem de senats espanyols, sinó de constitucions catalanes i per això hi votarem en contra.
Josep M. Masramon:
Nosaltres hi votarem en contra perquè no creiem que aquest Consell Comarcal sigui el lloc
adequat i com han dit els Independents i Esquerra Republicana, el moment polític tampoc és
l’adequat, ja que la gent del país passa en un altre llibre.
Votació
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Sotmesa a votació la moció presentada, s’obté el resultat següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

2,
28,

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
Atès que l’actual situació de crisi econòmica exigeix una resposta per part de la classe política
per tal de rebaixar, amb criteris d’eficiència, el nombre de polítics, alts càrrecs i suprimir
institucions de govern amb competències escasses o bé que se solapen amb les d’altres ens ja
existents
Atès que el Senat propicia distorsions quan el sistema de majories del Congrés no es
correspon amb el d’aquest i obstaculitza la tasca de legislar, tornant el poder legislatiu dèbil i
lent i propiciant que el poder executiu resolgui amb decrets
Atès que l’actual context de crisi econòmica fa necessària una política d’austeritat amb els fons
públics i prioritzar les inversions a partides que resultin imprescindibles per al bon funcionament
del país
Atès que les Juntes i els Parlaments autonòmics ja assumeixen les competències de
representació territorial de les diverses comunitats autònomes que té la cambra del Senat
Atès que la cambra del Congrés dels Diputats pot envair les competències del Senat i per tant
la seva existència no té justificació per tractar-se d’una institució de govern prescindible amb
una funció secundària, doncs en última instància es subordina a la voluntat de la Cambra Baixa
i la seva activitat es limita al dret d’iniciativa i al de deliberar sobre els projectes o proposicions
prèviament aprovats per la Cambra de Diputats
Atès que la Mesa del Senat va aprovar el passat mes de març de 2012 un pressupost per a la
Cambra Alta de 53.214.437 euros sufragats amb fons públics que suposen un luxe innecessari
en una situació de crisi extrema
Atès que hi ha països europeus capdavanters amb llarga tradició democràtica amb un bon
clima social i un alt grau de benestar i desenvolupament com són Noruega, Dinamarca o
Suècia, amb Corts unicamerals que prescindeixen de la Cambra Alta
Atès que el Govern d’Espanya esta duent a terme retallades pressupostàries en serveis públics
que constitueixen pilars bàsics de l’Estat del benestar i abans n’hauria de dissoldre una
institució prescindible com és el Senat
Per això, el grup comarcal de Plataforma per Catalunya, sol•licita al Ple l’adopció del següents
acords:
Primer.- Instar el Govern d’Espanya a iniciar un procés de reforma del Títol Tercer de la
Constitució Espanyola de 1978 per tal de modificar l’article 66.1, que consagra la bicameralitat
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de les Corts Generals, i l’article 69, que consolida el Senat com a cambra de representació
territorial i estableix els criteris de representativitat dels senadors.
Segon.- Instar el Govern d’Espanya a suprimir el Senat i adoptar una configuració unicameral
on el Congrés dels Diputats sigui l’únic òrgan constitucional integrat a les Corts Generals.
Tercer.- Traslladar aquest acord al president del Govern espanyol i als partits amb
representació al Congrés dels Diputats.

17. PRECS I PREGUNTES
Iniciat aquest punt de l’ordre del dia, quan són les 20.10 hores, es reincorpora a la sessió la
consellera Liliana Vilanova.
Pere Medina:
Seran dos precs/pregunta. El primer serà en referència a Depuradores d’Osona, SL. Farem una
mica d’antecedents.
Fa mesos l’Agència Catalana de l'Aigua va anunciar la seva decisió de tancar la planta
d’assecatge de fangs situada a la depuradora de Vic, que explota Depuradores d’Osona, SL,
on el Consell Comarcal d'Osona té capital majoritari. A finals d’agost, Depuradores d’Osona, SL
va decidir acomiadar set treballadors que, sumats a dues prejubilacions i quatre
acomiadaments anteriors, es situa en una reducció de plantilla de tretze persones en els últims
mesos. En la conjuntura actual de retallades esperem que els òrgans de gestió tinguin les
seves raons per haver decidit fer aquests acomiadaments, però les coses no s’han fet bé i la
raó de perquè no s‘han fet bé és que Depuradores d’Osona, SL no ha procedit de forma ètica
amb aquests treballadors, els últims set, ja que al·lega que no són treballadors de Depuradores
d’Osona, SL, per no haver de pagar la indemnització i passar la pilota a l’Agència Catalana de
l'Aigua, quan aquests tenien contracte i treballaven a les instal·lacions de Depuradores
d’Osona, SL i es regien pel mateix règim laboral que la resta de treballadors de Depuradores
d’Osona, SL. És una mica trist veure el Consell Comarcal d'Osona demandat pels treballadors
d’una empresa mixta participada que en els anys de bonança econòmica va donar grans
ingressos al Consell Comarcal i ara que vénen èpoques complicades es paga amb aquesta
moneda als treballadors de l’empresa. Sincerament creiem que no s’han fet bé les coses i una
cosa que ens preocupa és saber si l’empresa Depuradores d’Osona, SL podrà garantir amb la
reducció de personal i de pressupost d’explotació que l’aigua tractada que surt de les
depuradores s’abocarà amb garanties legals a la llera pública i això als alcaldes, sobre tots els
d’Independents d'Osona, els preocupa i esperem que al president del Consell Comarcal també
el preocupi.
Joan Roca:
El tema de Depuradores d’Osona, SL és un tema que s’ha comentat i en aquest cas estem
parlant de la planta d’assecatge de fangs. Aquesta planta la va construir i pagar l’Agència
Catalana de l'Aigua i també va decidir la clausura d’aquest servei i l’acomiadament de les set
persones assignades, per la qual cosa no ha estat voluntat ni de Depuradores d’Osona, SL ni
del Consell Comarcal, sinó de l’Agència Catalana de l'Aigua, que és qui ha decidit que entre les
diferents plantes que hi ha a Catalunya n’ hi ha d’altres més competitives que la de Vic, pel fet
que tenen bonificació per la cogeneració d’energia elèctrica. Aquesta decisió no ha estat
nostra, sinó de l’Agència Catalana de l'Aigua i nosaltres, com a gestors de les depuradores,
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hem executat allò que ells han dit. Els fangs produïts per les depuradores d’Osona es porten a
altres plantes de Catalunya, per tant el servei es fa i es compleix la legalitat. Segons la Llei,
pertoca a l’Agència Catalana de l'Aigua fer-se càrrec de les indemnitzacions del personal, si és
el cas. L’aturada de la planta de tractament de fangs és per dos anys i abans de dos anys
s’haurà aclarit a qui correspon la indemnització. Els beneficis que hi ha hagut no han estat del
Consell Comarcal, sinó de Depuradores d’Osona, SL. Els set més quatre treballadors serien set
de la planta d’assecatge i els altres quatre han estat fruit del gran manteniment que l’Agència
Catalana de l'Aigua ha estat aportant a Depuradores d’Osona, SL, xifrat en uns dos milions i
mig d’euros anuals, excepte l’any 2011 i aquest any que l’aportació serà 0 i a causa de la no
aportació d’aquesta xifra nosaltres no podem tenir el personal amb els braços plegats i no els
podem sostenir. Les garanties legals d’abocaments a llera estan garantides, ja que cap
d’aquestes tretze persones estaven implicades directament en un lloc de treball que afecti el
procés de depuració de les aigües. Sabem que tot això és fruit de la situació actual i que
l’Agència Catalana de l'Aigua està en una situació econòmica de restricció total i, per tant,
nosaltres en som víctimes.
Roser Mas:
Voldríem fer un prec per tal de millorar la transparència i l’accés a la informació d’aquesta
institució, fent públiques a la pàgina web del Consell Comarcal les retribucions, els salaris i els
complements dels càrrecs electes amb dedicació, així com dels alts càrrecs del Consell i de les
empreses participades pel Consell. Aquesta pensem que seria una bona mostra de
transparència i d'obertura de l'Administració i una demostració que les retribucions que vostès
es van assignar en els seu moment estan justificades per la feina que es fa en el dia a dia
Joan Roca:
Aquí va haver-hi un Ple comarcal en el qual es varen aprovar unes retribucions de sous i
tothom va dir el que va voler i l’acta està penjada a la pàgina web, per la qual cosa ja és
pública, a més de publicar-ho en un diari oficial.
Roser Mas:
Però no hi és tot, ja que falten els complements dels càrrecs electes amb dedicació, així com
els de les empreses participades. Caldrà mirar-ho amb calma, però no crec que hi sigui tot.
Liliana Vilanova:
Quan hem presentat l’esmena a la moció, s’ha dit que s’havia de presentar a la Junta de
Portaveus en el moment que se’n va parlar i atès que el nostre funcionament és assembleari és
molt difícil presentar-ho a la Junta de Portaveus sense haver-ho parlat amb el grup i és per això
que demano si hi ha una altra manera de fer arribar la informació abans que es reuneixi la
Junta de Portaveus.
Joan Roca:
A la Junta de Portaveus és quan es dóna compte de tots els temes que passaran pel Ple
comarcal i des d’aquella data fins el dia d’avui és el termini per poder presentar les al·legacions
o les esmenes que correspongui i la negociació en si. Correspon a tots els membres de la
Junta de Portaveus intentar arribar al consens sobre tots els temes de l’odre del dia, perquè
quan arribi al Ple Comarcal el posicionament de tots els consellers sigui clar i net. La negació
no és perquè no la vulguem, sinó perquè hi ha una norma de funcionament que una setmana
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abans del Ple comarcal es comuniquen les mocions i llavors hi ha set dies per presentar les
al·legacions perquè en el moment del Ple comarcal es posi a votació el text definitiu. Esperar a
presentar les al·legacions el mateix dia no és correcte.
Liliana Vilanova:
Em sembla que no se m’ha entès; vàreu presentar la moció a la Junta de Portaveus. Aquell dia
vaig saber que es presentava una moció. Quan trasllado les mocions a la reunió del nostre
grup, la Junta de Portaveus i les comissions informatives ja s’han fet. Per tant, des de la Junta
de Portaveus fins el Ple Comarcal no hi ha cap altre espai per poder consensuar les mocions.
Jo sí que puc enviar l’esmena que la CUP hagi decidit, però de reunió no n’hi ha cap, si no és
que la decidim.
Joan Roca:
Jo ho he entès així. L’únic és que el dia de la Junta de Portaveus és un dia d’aixecada de
bandera per dir: senyors les mocions que es presenten són aquestes i a partir d’avui fins el dia
del Ple Comarcal hi ha un treball en equip, que no vol dir que haguem de fer una reunió, però si
hi ha algú que té ganes de negociar o de presentar alguna esmena a les mocions, és aquesta
persona que ha de presentar-ho per escrit per tal que, si la Junta de Portaveus es vol reunir, les
vegades que calgui, abans del Ple comarcal, ho pugui fer.
Liliana Vilanova:
Desconeixia que es pogués convocar més d’una vegada la Junta de Portaveus.
Joan Roca:
Ha de ser així. La Junta de Portaveus és un òrgan la tasca del qual, entre d’altres, és intentar
arribar a un consens sobre les mocions del Ple comarcal, que no té res a veure amb la tasca de
les comissions informatives que és avaluar cada punt de l’ordre del dia. Esteu en el vostre dret
de presentar esmenes a les mocions, des de la data de la Junta de Portaveus fins el dia del Ple
Comarcal.
Pere Medina:
El mes d’agost es va fer pública l’adjudicació per a la creació d’una xarxa de fibra òptica dintre
del Pla de connectivitat que sembla que només arribarà a 42 municipis de la comarca d'Osona i
per això preguntem: quin serà el termini de desplegament ? Quins municipis seran exclosos i
en base a quin criteri ? i quines mesures prendrà el Consell Comarcal d'Osona per a la inclusió
de tots els municipis ?
Joan Roca:
L’encomanda és arribar al cent per cent dels municipis. La Generalitat de Catalunya ha fet una
adjudicació a una empresa per donar servei de fibra òptica al cent per cent del municipis de
Catalunya. Altra cosa és el calendari, que durarà fins el 2020. No em consta que hagi de
quedar cap municipi sense el servei de fibra òptica, però si cal es pot verificar.
Pere Medina:
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És la informació que ens ha arribat que alguns municipis, per unes característiques, quedaven
fora del Pla de connectivitat.
Joan Roca:
Aquest Pla director depèn de la Generalitat de Catalunya i el seu objectiu és la connectivitat de
tots els ajuntaments i edificis públics de tot Catalunya. Altra cosa -i que no se’m malinterpretiés que considerin que a partir de certa trama de població no arribi físicament la fibra òptica i
arribi a través d’altres mitjans més econòmics, com poden ser tecnologies sense fils. Sí que
podem insistir des del Consell Comarcal d'Osona que volem una xarxa de fibra òptica per a tota
la comarca, utilitzant el model d’aportació comuna, és a dir, que tota aquella inversió que faci
cada un dels ens l’aprofiti els ajuntaments que vinguin a darrera, per tal de promoure la
participació en la creació d’una xarxa de fibra òptica procedent d’iniciativa privada. En aquest
tema hi estem treballant i per això hem tingut converses amb el secretari de Comunicació i
Empresa per tal que les canalitzacions de la xarxa viària es puguin utilitzar per passar el cable
de la fibra òptica a tota la comarca.
Pere Medina:
Una pregunta: en la licitació del Pla de connectivitat hi figurava que tots els ajuntaments havien
de tenir connexió de banda ampla ?
Joan Roca:
Sí, tots els edificis públics han de tenir connexió amb la Generalitat de Catalunya. Ara bé, la
tecnologia ens diu fibra òptica allà on sigui possible i on no tecnologia sense fils.
Carles Banús:
El que es va licitar ara va ser la segona fase de la xarxa oberta. Hi havia una primera fase en la
qual alguns municipis de la comarca, com Vic, Gurb i algun altre, ja tenen o estan a punt de
tenir fibra òptica. En la reunió que vàrem tenir amb el secretari d’Empresa i Ocupació ens va
comentar que tots els ajuntaments tindrien connexió amb fibra òptica amb la Generalitat de
Catalunya. En tot cas, en les properes reunions que tinguem demanarem concretament si
aquest vuitanta per cent fa referència a què hi ha alguna limitació a algun municipi.
Jordi Casals:
Ja sé que és una mica excepcional que un grup que dóna suport a l’equip de govern faci un
prec i aprofitant que tenim el president del Consell d'Alcaldes, Jordi Serra i el president del
Consell Comarcal, Joan Roca, els demanaria si en proper Consell d'Alcaldes conviden el
president, que també forma part del Consell d'Alcaldes, de l’Associació de municipis per la
independència, per tal de parlar una mica de la situació important que viu aquest país.
Joan Roca:
Cap problema. Es tramitarà aquesta petició per tal que el president de l’Associació de municipis
per a la independència, Josep M. Vila d’Abadal, expliqui la situació del moment. Tots sabem
que la situació és canviant per moments i que cada setmana hi ha noves apreciacions.
Entenem que és un tema de país que ens afecta i la comarca d'Osona ha estat sempre pionera
en aquest aspecte i, si cal, podríem convocar un Consell d'Alcaldes abans del pròxim que toca
el mes de desembre.
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, lliuro aquesta acta.
El president,

El secretari,

