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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Òrgan: Ple del Consell Comarcal 
Número: 1/2013 
Caràcter: Ordinària 
Data: 27 de març de 2013 
Horari: de les 19 hores a les 20 hores i 57 minuts 
Lloc: Sala de Sessions 
 
Hi assisteixen 
 
President: Joan Roca Tió 
Vicepresidents: Manel Romans Sànchez, vicepresident primer 

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

Consellers: 
CiU 

Josep Anglada Dorca 
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 
Pere Molist Bover 
Ramon Paret Móra 
Òscar Pitarch Mas 
Josep Sallent Comas 

 PSC-PM 
Maria Milagros Martínez Adan 
Joan Sadurní Camps 

 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 

 CUP 
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 Liliana Vilanova Orriols 
 
Gerent Anna Seijas i Vila 
Secretari Jaume Manau i Terrés 
Interventor Josep Saigí i Grau 
 
S’excusen d’assistir-hi 

Carles Banús Puigivila 
Jacint Raurell Bernadà, portaveu suplent 
Sergi Vilamala Bastarras, portaveu 

 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (4/2012) 
2. Presa de possessió del conseller Josep Sallent Comas 
3. Nomenament de representants en òrgans col·legiats 
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 
5. Expedient núm. 3/2013 de modificació de crèdits 
6. Aprovació de diversos preus públics 
7. Proposta d’adquisició d’un solar destinat a serveis i declaració de despesa plurianual 
8. Aprovació de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica i d’una assistència 

tècnica als ens locals de la comarca 
9. Acceptació de la delegació de diversos ajuntaments en matèria de residus 
10. Pròrroga del contracte del servei de recollida de residus 
11. Aprovació de la memòria de 2012 de l’organització especial Osona Turisme 
12. Reestructuració del Consell assessor en matèria de drogodependències 
13. Reestructuració del Consell assessor en matèria de joventut 
14. Ratificació d’acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple 
15. Ratificació de resolucions 
16. Donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple 
17. Resolucions de presidència i gerència 
18. Moció per a l’adhesió al dret a decidir del poble de Catalunya 
19. Moció per declarar la comarca d'Osona lliure de la tècnica de fractura hidràulica 

horitzontal, coneguda com a fracking 
20. Moció de declarar Osona territori català lliure 
21. Moció contra el tancament de l’Escola el Castell de Tona 
22. 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 4/2012). 
 
 
2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CONSELLER JOSEP SALLENT COMAS 
 
A continuació el secretari llegeix la credencial de la Junta Electoral Central següent: 
 

  



  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 

 

"Don Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente 
credencial expresiva de que ha sido designado consejero comarcal del Consell Comarcal d’Osona 
 

Don Josep Sallent Comas 
 
en substitución, por renuncia, de Don Jaume Mas Coll, por figurar como suplente en la lista de 
candidatos presentada por Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal a las elecciones 
locales de 22 de mayo de 2011. 
 
A los efectos de su presentación en el Consell Comarcal d’Osona, expido la presente en Madrid, a 
16 de enero de 2013". 
 
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 
conseller del Consell Comarcal d’Osona, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut de Catalunya?” 
 
A la qual cosa el senyor Josep Sallent Comas, contesta: “Si, ho juro, 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. 
 
En aquests moments, quan són les 19:05 hores, s’incorpora a la sessió la consellera Mercè Puntí. 
 
 
3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Intervencions i debat 
 
Pere Medina: 
 
Hi ha retribució pel càrrec en el Consell d’administració de l’empresa mixta? 
 
Joan Roca: 
 
No n’hi ha. 
 
Acord: 
 
Fets i antecedents 
 
Vista de la resolució de presidència de data 25 de juliol de 2011, pel la qual s’efectuen diverses 
delegacions especials. 
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Vist l’acord núm. 7 “Constitució de Comissions informatives”, adoptat pel Ple Comarcal en 
sessió del dia 27 de juliol de 2011. 
 
Vist l’acord núm. 8 “Designació de representants del Consell Comarcal d'Osona en òrgans 
col·legiats”, adoptat pel Ple Comarcal en sessió del dia 27 de juliol de 2011. 
 
Atès que el senyor Jaume Mas Coll, era un dels representants en l’empresa mixta Aigües 
d’Osona, SA, i que va presentar la seva dimissió en el passat Ple Comarcal del dia 19 de 
desembre de 2012. 
 
Vista la resolució de presidència de data 14 de gener de 2013, per la qual s’efectua la delegació 
especial del Cicle de l’aigua i infraestructures al conseller comarcal senyor Jordi Casals i Prat. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de medi ambient, territori i règim intern, 
emès en la sessió del dia 20 de març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Articles 13.1.a) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
Articles 12 i 13 del Reglament Orgànic Comarcal. 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
1r.- Nomenar el conseller Pere Molist i Bover, membre amb veu i sense vot de la Comissió 
Informativa de promoció econòmica, comunicacions i noves tecnologies, en substitució del 
conseller Jordi Casals i Prat. 
 
2n.- Nomenar el conseller Jordi Casals i Prat, membre amb veu i vot de la Comissió Informativa de 
medi ambient, territori i règim intern, en substitució del senyor Jaume Mas i Coll. 
 
3r.- Nomenar el conseller Jordi Casals i Prat, representant del Consell Comarcal d'Osona a 
l’empresa mixta Aigües d’Osona, SA., proposant al seu Consell d’Administració que el designi per 
a formar-ne part, en substitució del senyor Jaume Mas Coll. 
 
4t.- Nomenar el secretari Jaume Manau i Terrés, representant del Consell Comarcal d'Osona a la 
Comunitat de propietaris Edifici El Sucre, en substitució del senyor Jaume Portús i Arimany. 
 
5è.- Comunicar aquest acord als interessats, en la part que els pertoca. 
 
En aquests moments, quan són les 19:07 hores, s’incorpora a ala sessió el conseller Eudald 
Parcerisas. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
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Acord 
 
Fets i antecedents 
 
Atès que la Intervenció comarcal ha procedit a liquidar la recaptació dels drets i pagaments 
d’obligacions, referits a 31 de desembre, del pressupost ordinari del Consell Comarcal d’Osona i de 
l’Organisme Autònom de Recaptació corresponent a l’exercici de 2012, els quals figuren a 
l’expedient i han estat aprovats per resolucions de Presidència de data 15 de març de 2013. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de medi ambient, territori i règim intern, 
emès en la sessió del dia 20 de març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 191 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
1r.- Donar-se per assabentats de les dues resolucions de la Presidència del Consell, de data 15 de 
març de 2013, per les quals s’aprova la liquidació del pressupost ordinari del Consell Comarcal 
d’Osona i de l’Organisme Autònom de Recaptació corresponent a l’exercici de 2012. 
 
2n.- Disposar que es trameti còpia d’ambdues liquidacions a la Delegació Especial a Barcelona del 
Ministeri d'Economia i Hisenda i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
5. EXPEDIENT NÚM. 3/2013 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Votació 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord presentada, s’obté el resultat següent: 
 
Vots a favor: 28, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSC-

PM, IdO i PxC 
Vots en contra:   0 
Abstencions:   2, corresponents als membres presents dels grups ICV-EUiA-EPM i CUP 
 
En vista del resultat obtingut, el president declara aprovat per majoria absoluta, el següent: 
 
Acord 
 
Fets i antecedents 
 
Examinat l’expedient tramitat per la modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’exercici 2013. 
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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 març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 169 i 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Es proposa: 
 
1r.- Aprovar l’expedient núm. 3/2013 de suplement i modificació de crèdits en el pressupost de 
2013 segons el detall següent: 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2013 
 Inicial Augment Total 
ESTAT D’INGRESSOS 
Capítol IV - transferències corrents   
02-462.01 Aportació ajuntaments manteniment camins 15.000,00 16.408,00 31.408,00

Total capítol IV  16.408,00 
Capítol VII - transferències de capital   
11-750.89 Aportació Generalitat PUOSC Manteniment 
camins 

 100.000,00 

11-750.90 Aportació Generalitat PUOSC obres reforma 
nau Recollida Residus 

 250.000,00 

11-741.10 Aportació empresa recollida Residus  50.000,00 
Total capítol VII  400.000,00 

Capítol VIII - Actius financers   
01-870.01 Aplicació romanent de Tresoreria per 
despeses generals 

 230.337,42 

Total capítol VIII  230.337,42 
Total a suplementar  646.745,42 

ESTAT DE DESPESES    
Capítol II - Despeses de béns corrents i serveis 
02-170-227.39 Manteniment pla de camins 123.397,00 116.408,00 239.805,00

Total capítol II  116.408,00 
Capítol VI Inversions reals   
11-170-600.00 Adquisició terreny servei recollida de 
residus 

 225.337,42 

11-170-622.00 Obres reforma nau Recollida de 
Residus 

 300.000,00 

Total capítol VI  525.337,42 
Capítol IX Passius financers   
11-010-913.01 Amortització crèdit 20.000,00 5.000,00 25.000,00

Total capítol IX  5.000,00 
Total increment  646.745,42 

 
2n. Declarar ampliables les partides 02-462.01 d’ingressos i 02-170-227.39 de despeses. 
 
3r.- Exposar l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a fi que s’hi 
pugin presentat al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci en el tauler 
d’anuncis comarcal i al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
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4t.- Disposar, per al cas que en el període d’informació pública no es presentin al·legacions ni 
reclamacions, que tots els documents que integren l’expedient s’entenguin aprovats au-
tomàticament amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord exprés. 
 
5è.- Trametre còpia de l’expedient a la Delegació Especial a Barcelona del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
6è.- Facultar el president del Consell Comarcal per signar tota la documentació necessària per 
a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 
6. APROVACIÓ DE DIVERSOS PREUS PÚBLICS 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Intervencions i debat 
 
Liliana Vilanova: 
 
Nosaltres, a la Junta de Portaveus, vàrem demanar si aquests preus públics es podrien votar 
per separat i ens vareu dir que ens diríeu alguna cosa, ja que el sentit del vot és diferent en 
cada un del preus públics; es pot fer ? 
 
Anna Seijas: 
 
Sí; es pot fer. 
 
Liliana Vilanova: 
 
Voldríem que se’ns confirmés que en el preu públic A hi consta el tema de les famílies 
nombroses i si en el transport escolar seria possible incloure-hi els carnets de famílies 
nombroses. 
 
Mercè Puntí: 
 
Nosaltres, quan vàrem establir aquesta taxa, ja vàrem preveure la consideració que proposeu; 
és a dir la de les famílies nombroses, però vàrem veure que si introduíem altres variables ens 
veiem obligats a apujar l’1,5, que és la banda més baixa de la forquilla que permet la 
Generalitat i per això no es van introduir. 
 
Liliana Vilanova: 
 
No sé si teniu la quantitat de famílies nombroses que se’n podrien beneficiar.  
 
Mercè Puntí: 
 
Jo ara no en tinc el nombre, però els podem tenir i ja te’ls passarem. 
 
Liliana Vilanova: 
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Jo crec que són poc diners i en tot cas qui en surten realment perjudicades són les famílies 
amb tres o més fills. 
 
Joan Roca: 
 
La Generalitat ens va donar una forquilla de preus i nosaltres hem agafat la més baixa de totes. 
Si s’apliqués un descompte a les famílies nombroses estaríem per sota del preu que ens marca 
la Generalitat, cosa que no pot ser. Ens sembla més coherent posar l’1,5 per a tothom que no 
pas 1,5 per a les famílies nombroses i 1,6 per a la resta, ja que no podem posar 1,4 perquè 
estaríem per sota de la forquilla autoritzada per la Generalitat en el tema del transport escolar. 
 
Votació 
 
Atesa la petició de la consellera Liliana Vilanova, es procedeix a la votació per separat dels 
quatre preus públics que consten a la proposta, obtenint-se els resultats següents: 
 
A) Preu públic per la participació a estades d’idiomes, s’aprova per unanimitat. 
 
B) Preu públic per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili amb atenció directa a la 

persona dependent i/o el servei de neteja de la llar: 
 
Vots a favor: 29, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSC-

PM, IdO, PxC i CUP 
Vots en contra:   0 
Abstencions:   1, corresponent al membre present del grup ICV-EUiA-EPM 
 
C) Preu públic per la prestació del servei de transport escolar no obligatori d’alumnes 

d’educació obligatòria: 
 
Vots a favor: 28, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSC-

PM, IdO i PxC 
Vots en contra:   2, corresponents als membres presents dels grups ICV-EUiA-EPM i CUP 
Abstencions:   0 
 
D) Preu públic per l’ús privatiu de l’espai, situat en la planta 3a. de I'anomenat edifici "El 

Sucre", seu del Consell Comarcal, s’aprova per unanimitat. 
 
En vista del resultat obtingut, el president declara aprovat per majoria absoluta, el següent: 
 
Acord 
 
Fets i antecedents 
 
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició i contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates 
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Atès que quan es modifiquen les ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
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El Consell Comarcal d’Osona, tenint en compte que ofereix mitjançant els diversos serveis 
comarcals, diferents programes i/o activitats, entre d’altres els següents: 
 
- Programa Estades d’idiomes destinat a infants i joves. 
- Servei d’ajuda a domicili amb atenció directa a la persona depenent i/o el servei de 

neteja de la llar. 
- Servei de transport escolar per a aquells alumnes d’educació infantil, primària i secundària 

obligatòria de la comarca d’Osona que es traslladen dins el mateix municipi de residència al 
centre docent que estan escolaritzats 

- Ús privatiu del espai ocupat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Les especificacions d’aquests preus públics es regula en les tarifes que consten en els 
correlatius articles de tarifes de les respectives ordenances.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de medi ambient, territori i règim intern, 
emès en la sessió del dia 20 de març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 15 a 19, 41 a 47 i 127 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 
 
Es proposa: 
 
1r.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents els preus públics per la 
participació dels serveis que s’indiquen, així com les ordenances reguladores que figuren a 
l’expedient, amb els elements tributaris següents: 
 
A) Preu públic per la participació a estades d’idiomes 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixat d’acord amb les tarifes següents: 
 
Tarifa ordinària: Tarifa per una estada de 14 dies i 13 nits per import de 660,- euros. 
 
Tarifes reduïdes: 
 Tarifa d’aplicació al segon germà d’un usuari que també participi a les estades d’idiomes i als fills de 

les famílies amb títol de família nombrosa, per import de 5% menys de l’ import del preu públic. 
 Tarifa d’aplicació als fills de treballadors o funcionaris del Consell Comarcal d’Osona per import de 5% 

menys de l’import del preu públic. 
 L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment que la 

família del participant inscriu al participant a les estades d’idiomes. 
 El Consell Comarcal d’Osona es reserva la facultat de denegar la participació al menor d’edat quan el 

nombre de sol·licitants superi el nombre de places que s’ofereixen. En aquest cas es seguirà l’ordre 
rigorós d’inscripció dels participants que sol·licitin el servei d’acord amb normativa d’inscripció a les 
estades d’idiomes. En aquest cas, l’import abonat serà retornat, si s’escau. 

 
Pel que fa al retorn de la tarifa abonada i sempre que no s’hagi iniciat l’activitat s’atendran les incidències 
d’extrema gravetat i urgència. 
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B) Preu públic per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili amb atenció directa a la persona 
dependent i/o el servei de neteja de la llar 

Les persones beneficiàries del servei d’ajuda a domicili, ja sigui a través de l’atenció personal i/o l’atenció 
a la llar amb el servei de neteja, hauran d’abonar 7,- euros per cada hora de servei que percebin. 
 
No obstant això, aquest import es podrà variar atenent sempre a l’aportació que realitza el Departament 
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya mitjançant el contracte programa a favor del Consell 
Comarcal d’Osona i també a les variacions de preu que hi puguin haver per raó del servei. 
 
C) Preu públic per la prestació del servei de transport escolar no obligatori d’alumnes 

d’educació obligatòria 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada d’acord amb les Tarifes següents:
 
Tarifa ordinària: Tarifa anual per import de 265,50 euros curs escolar. 
 
Tarifes reduïdes: 
 Tarifa anual d’aplicació al segon germà d’un usuari i que també estigui escolaritzat en el mateix 

centre docent que el primer germà per import de 177,- euros curs escolar. 
 Tarifa anual d’aplicació al tercer i següents germans d’usuaris i que també estiguin escolaritzats en el 

mateix centre docent que el primer germà per import de 88,50 euros curs escolar. 
 
Inscripció tardana: En el moment d’efectuar la inscripció el beneficiari haurà de liquidar els mesos que restin 
del trimestre en curs. 
 
Baixa del servei: es diferencien dos tipus de baixa: 
 
- Baixa voluntària: aquella en que l’usuari comunica al Consell la decisió de no utilitzar més el servei, amb 
antel·lació suficient. En aquest cas, no dóna dret a la devolució de cap dels pagaments efectuats i reporta el 
no cobrament de la part que resti per abonar dels trimestres del curs escolar.  
- Baixa forçosa: per aquell supòsit en que el Consell Comarcal d’Osona es vegi obligat a retirar el dret d’ús 
del servei per manca de places, el Consell Comarcal abonarà a l’alumne els dies que manquin d’ús del servei 
del trimestre pagat. 

 
Els preus es fixen tenint en compte que l’ús del servei comporta reserva de plaça per trimestre, tant si en 
fa ús diari com si en fa un ús esporàdic.  
 
2. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment que la família 

de l’alumne d’educació obligatòria sol·licita el servei de transport escolar que organitza el Consell 
Comarcal d’Osona. 

 
D) Preu públic per l’ús privatiu de l’espai, situat en la planta 3a. de I'anomenat edifici "El Sucre", 

seu del Consell Comarcal. 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada d’acord amb la Tarifa següent: 

 
Per la llicència d'ocupació temporal per a I'ús privatiu d'un espai de 350 m2, més la part proporcional dels 
espais comuns, situat en la planta 3a. de I'anomenat edifici "El Sucre", seu del Consell Comarcal, carrer 
Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, de la ciutat de Vic, així com per les despeses de 
manteniment de I'espai, la seva neteja i els subministraments d'aigua i llum que aniran a càrrec del 
Consell Comarcal, es fixa un preu públic de 7.917,- euros al mes. 
 
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 
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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 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 president per a l’execució dels acords 
precedents. 
 
 
7.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ D’UN SOLAR DESTINAT A SERVEIS I DECLARACIÓ DE 
DESPESA PLURIANUAL 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
intervencions i debat 
 
Pere Medina: 
 
Primer de tot demanaria que tothom posés el mòbil en silenci per no repetir situacions 
incòmodes a la sala. 
 
Tot i que hem votat a favor de la modificació de crèdit, perquè és un tràmit comptable, creiem 
que no podem votar a favor d’aquesta adquisició, ja que és una despesa molt gran davant la 
situació social que hi ha a l’entorn de la comarca i no podem tenir una despesa patrimonial amb 
les dificultats que estan passant les nostres famílies i és per això que ens abstindrem. 
 
Antoni Serrat: 
 
Vull aclarir que no és una despesa, ja que actualment l’empresa Recollida de Residus d'Osona, 
SL està pagant el lloguer de dues naus on es desenvolupa part de la seva activitat i on hi ha 
tots els vehicles. El lloguer d’aquestes dues naus sobrepassa els set mil euros mensuals i amb 
aquesta compra l’import del lloguer servirà per pagar el préstec, per tant no és una despesa, 
sinó una reorientació, perquè al final dels deu anys la nau passarà a ser patrimoni del Consell 
Comarcal. 
 
Votació 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord presentada, s’obté el resultat següent: 
 
Vots a favor: 25, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSC-

PM i PxC 
Vots en contra:   0 
Abstencions:   5, corresponents als membres presents dels grups IDO, ICV-EUiA-EPM i 

CUP 
 
En vista del resultat obtingut, el president declara aprovat per majoria absoluta, el següent: 
 

  



  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 

 

Acord 
 
Fets i antecedents 
 
Atès que aquest Consell Comarcal d’Osona, per tal de facilitar la prestació de serveis als 
municipis de la comarca, especialment pel que fa al de recollida de residus, entén necessari 
disposar d’un espai adient com a lloc per a l’estacionament de vehicles i demés maquinària, 
permetent alhora disposar d’un espai per a realitzar les taques de manteniment i reparació dels 
esmentats vehicles i demés utillatge. 
 
Ates que el Consell Comarcal d’Osona considera adient l’adquisició de dues parcel·les 
colindants, situades al carrer de l’Esquirol del Polígon industrial de Les Casasses del municipi 
de Vic, l’una de superfície de 3.139 m2 aproximadament amb una edificació (nau) preexistent i 
l’altra un solar (parcel·la núm. 15 del sector d’activitat econòmica Les Casasses) de 4.078,69 
m2 aproximadament. 
 
Vist l’expedient incoat per a l'adquisició directa del solar (parcel·la núm. 15 del sector d’activitat 
econòmica Les Casasses del municipi de Vic), del que n’és titular l’Institut Català del Sòl, pel 
preu de 628.118,26 euros, IVA vigent no inclòs, quin pagament es preveu que s’efectuï amb 
caràcter ajornat a deu anys, amb venciments semestrals i a un interès del 4 per 100. 
 
Vist l'informe de l'enginyer comarcal, en Josep Rovira i Plaromani, que estima la valoració de 
l'immoble en 628.118,26 euros, IVA vigent no inclòs, com a correcte i considera la ubicació com 
idònia. 
 
Atesa la necessitat del preceptiu informe respecte l'aportació que ha d'efectuar el Consell 
Comarcal d’Osona, circumstància que aconsella adoptar i presentar l'acord individual de pluri-
anualitat al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb la 
demés documentació reglamentàriament requerida. 
 
Atès que els compromisos de despesa de caràcter plurianual, que estableix que el nombre 
d'exercicis a que pot aplicar-se les despeses d'inversions referides no serà superior a quatre i 
que la despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la 
quantitat que resulti d'aplicar al crèdit corresponent de l'any en què l'operació es va 
comprometre els següents percentatges: en l'exercici següent el 70%, en el segon exercici el 
60%, i en el tercer i quart el 50%. No obstant, en casos excepcionals el Ple podrà ampliar el 
nombre d'anualitats i elevar els percentatges anteriors.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de medi ambient, territori i règim intern, 
emès en la sessió del dia 20 de març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 28 i 30 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1998, de 17 
d’octubre. 
 
Article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Es proposa: 
 

  



  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 

 

Primer.- Adquirir directament a l’Institut Català del Sòl, un terreny amb una superfície de 4.078,69 
m2 aproximadament, designada com a parcel·la núm. 15 del sector d’activitat econòmica Les 
Casasses del municipi de Vic, pel preu de 628.118,26 euros, més 131.904,83 euros 
corresponent a l’IVA vigent, el qual s’incorporarà al patrimoni comarcal com a bé patrimonial 
 
 El pagament s’efectuarà de la forma següent: 
 
- La quantitat de 131.904,83 euros en el moment de la signatura de l’escriptura pública de 

compravenda. 
- La resta, per import de 628.118,26 euros, amb pagament ajornat i venciments semestrals, 

d’acord amb el que s’especifica al punt tercer d’aquest acord. 
 
L’esmentat solar figura inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Vic, al tom 2547, llibre 774 
de Vic, foli 199, finca núm. 31564. 
 
Segon.- Condicionar l’efectivitat de l’acord d’adquisició precedent a: 
 
a) L’efectiva autorització per a l’adquisició directa per part de la Direcció General d’Administració 

Local de la Generalitat de Catalunya. 
b) Al resultat positiu de la certificació de domini i de càrregues sol·licitada al Registre de la 

Propietat núm. 1 de Vic. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa plurianual per a l'adquisició del terreny amb una superfície de 
4.078,69 m2 aproximadament, designada com a parcel·la núm. 15 del sector d’activitat 
econòmica Les Casasses del municipi de Vic, del que n’és titular l’Institut Català del Sòl, pel 
preu de 628.118,26 euros, més 131.904,83 euros corresponent a l’IVA vigent, quin pagament 
es preveu que s’efectuï amb caràcter ajornat a deu anys, amb venciments semestrals i a un 
interès del 4 per 100, de conformitat amb la taula del pagament ajornat presentada per 
l’INCASOL i que consta a l’expedient. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 11.170.600.00 del pressupost vigent del 
Consell Comarcal. 
 
Cinquè.- Autoritzar tan àmpliament com en dret sigui necessari el president del Consell Comarcal, 
Joan Roca i Tió, per a la formalització d'aquests acords, especialment la signatura d'atorgament 
d'escriptura pública. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords a l’Institut Català del Sòl. 
 
 
8. ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Intervencions i debat 
 
Pere Medina: 
 
Nosaltres hi votarem a favor, però ens sorprèn que dupliquem feines perquè la Diputació de 
Barcelona ja té una ordenança d’aquestes característiques i ens agradaria que en futures 
ocasions es tingui en compte. 
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Roser Mas: 
 
Nosaltres també hi votarem a favor; però vull fer un petit apunt i és que ens felicitem que sigui 
molt més fàcil per als ciutadans i les ciutadanes de la comarca relacionar-se amb el Consell 
Comarcal per via telemàtica que no pas per als consellers i conselleres de l’oposició. 
 
Jaume Manau: 
 
Amb la vènia del president. Si se’m permet, senyor Medina, cada ens local ha d’aprovar 
l’ordenança i només hi ha una possibilitat que el Consell Comarcal es pugui adherir a la de la 
Diputació de Barcelona, que seria si aquesta hagués fet el mateix que ara està fent el Consell 
Comarcal: una actuació d’assistència; i no em consta que la Diputació de Barcelona, en aquest 
cas concret, l’hagi fet, sinó que ha aprovat l’ordenança per a ella mateixa. El Consell Comarcal 
aprova l’ordenança per a ell mateix i a més a més l’aprova com una assistència als ens locals 
per facilitar que els ajuntaments s’hi puguin adherir i es puguin estalviar la publicació del text 
íntegre mitjançant aquesta actuació d’assistència 
 
Joan Roca: 
 
Secretari -si m’equivoco em corregeix-, però fins i tot jo diria que és al revés; nosaltres ho hem 
fet de tal manera perquè els ajuntaments no l’hagin d’aprovar i així els estalviem els costos de 
publicació, cosa que no és el cas de la Diputació de Barcelona. 
 
Pere Medina: 
 
Entenc que des del Consell Comarcal hi ha hagut personal amb recursos per desenvolupar 
aquesta ordenança o s’ha agafat l’ordenança mare de la Diputació de Barcelona. 
 
Jaume Manau: 
 
S’ha agafat el model d’ordenança de Localret i del consorci AOC, prescindint de la de la 
Diputació de Barcelona, simplement perquè creiem que és la que s’ajusta millor a la nostra 
viabilitat informàtica. 
 
Acord 
 
Fets i antecedents 
 
La introducció de les eines TIC’s en l’organització administrativa ha portat aquests darrers anys 
a posicionar a les administracions públiques –i especialment a les administracions locals com 
administracions més properes a la ciutadania- en la direcció d’aprofundir en els principis que 
l’ordenament jurídic administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació 
administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest text, de 
transparència i millor servei a la ciutadania.  
 
Atès la necessitat de regular la utilització dels mitjans electrònics, en l’àmbit de l’administració 
comarcal del Consell Comarcal d’Osona, per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels 
principis de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i ciutadanes. 
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Vist el text de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell Comarcal 
d’Osona, que consta a l’expedient. 
 
En aquest sentit, l’aprovació d’aquesta ordenança pretén garantir un ús efectiu de les eines 
electròniques per a millorar la seva actuació administrativa i serveis que té encomanats, facilitar 
les relacions amb la ciutadania, les empreses i d’altres administracions públiques i entitats i, en 
definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures.  
 
Vist l’informe de secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona, en la sessió del dia 
6 de març de 2013. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de medi ambient, territori i règim intern, 
emès en la sessió del dia 20 de març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
Sector 3.5.3. Impuls a l’administració electrònica, del Pla d’Actuació del Programa d’Actuació 
Comarcal. 
 
Sector 3.6.1. Assistència als ens locals de la comarca, del Pla d’Actuació del Programa 
d’Actuació Comarcal. 
 
Articles 14 i 28 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
Articles 85 i 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril 
 
Articles 58 a 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
Article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya 
 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
1r.- Ratificar íntegrament i en els mateixos termes la resolució de Presidència de data 19 de 
febrer de 2013, per la qual s’acorda crear una comissió que redacti una proposta d’esborrany 
d’ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell Comarcal d’Osona i nomenar 
els membres de la mateixa. 
 
2n.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell 
Comarcal d'Osona, segons el text que s’adjunta al present acord. 
 

  



  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 

 

3r.- Aprovar la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local per al municipis de la 
comarca d'Osona, consistent en posar a la seva disposició el model d’ordenança reguladora de 
l’administració electrònica aprovada. 
 
4t.- Sotmetre a informació pública el present acord, així com el text de l’ordenança, pel termini 
de trenta dies hàbils, a fi que s’hi pugin presentat al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al tauler d’anuncis comarcal, al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona i de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari 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. 
 
5è.- Disposar, per al cas que en el període d’informació pública no es presentin al·legacions ni 
reclamacions, que tots els documents que integren l’expedient s’entenguin aprovats au-
tomàticament amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord exprés, i que es 
publiqui el text íntegre al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i una ressenya de l’aprovació 
definitiva al Butlletí Oficial de la província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
6è.- Fer tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, de l’acord 
d’aprovació i còpia íntegre i fefaent de l’ordenança. 
 
7è.- Comunicat aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca, per tal de facilitar la seva 
adhesió a l’ordenança aprovada. 
 
8è.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari el president del Consell Comarcal per 
a l’execució dels acords que se’n derivin. 
 
 
9. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE DIVERSOS AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE 
RESIDUS 
 
El secretari llegeix la proposta l’acord. 
 
Acord 
 
Fets i antecedents 
 
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 1.1.) la gestió de residus. L’article 6 del reglament del 
PAC reitera la possibilitat que el Consell assumeixi serveis mitjançant la delegació dels 
municipis. 
 
Tenint en compte doncs que la normativa recull la possibilitat d’exercici de la competència 
municipal sobre la recollida, tractament dels residus urbans mitjançant la transferència de funcions 
o encomanda de gestió i que la comarca té atribuïdes competències en aquelles matèries que li 
deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis i vist el text del conveni  
 
Vist que l'Ajuntament de Montesquiu, l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, l’Ajuntament de 
Santa Maria de Besora, l’Ajuntament de Sora i l’Ajuntament de Vidrà (ajuntaments del Bisaura), 
i el Consell Comarcal d'Osona han arribat a un acord, articulat mitjançant els corresponents 
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convenis interadministratius que s’adjunten a la present proposta, pels quals el Consell es fa 
càrrec de la recollida i gestió dels residus urbans municipals, en concret: 
 
Ajuntament de Montesquiu 
- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzat. 
Ajuntament de Sant Quirze de Besora 
- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzat. 
- La recollida de la fracció MP i VIDRE i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzats. 
Ajuntament de Santa Maria de Besora 
- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzat. 
- La recollida de la fracció MP i VIDRE i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzats. 
Ajuntament de Sora 
- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzat. 
- La recollida de la fracció MP i VIDRE i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzats. 
Ajuntament de Vidrà 
- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzat. 
- La recollida de la fracció MP i VIDRE i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzats. 
 
Vistos els acords de delegació per a la prestació del serveis abans esmentats dels respectius 
plenaris a favor del Consell Comarcal d’Osona, els quals es detallen seguidament: 
 
Ajuntament de Montesquiu 05 de febrer de 2013 
Ajuntament de Sant Quirze de Besora 18 de desembre de 2012 
Ajuntament de Santa Maria de Besora 27 de novembre de 2012 
Ajuntament de Sora 27 de novembre de 2012 
Ajuntament de Vidrà 17 de desembre 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 març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
Sector 1.1.. Residus, del Pla d’Actuació del Programa d’Actuació Comarcal. 
 
Article 6 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal. 
 
Articles 25.2, 47.2.h) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Articles 67.a) i 114.3.e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
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Article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
Article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
Primer.- Acceptar la delegació la gestió dels residus municipals, la titularitat de la qual ostenten els 
respectius Ajuntaments, a favor del Consell Comarcal d'Osona, amb l'abast següent: 
 
Ajuntament de Montesquiu 
- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzat. 
Ajuntament de Sant Quirze de Besora 
- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzat. 
- La recollida de la fracció MP i VIDRE i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzats. 
Ajuntament de Santa Maria de Besora 
- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzat. 
- La recollida de la fracció MP i VIDRE i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzats. 
Ajuntament de Sora 
- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzat. 
- La recollida de la fracció MP i VIDRE i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzats. 
Ajuntament de Vidrà 
- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzat. 
- La recollida de la fracció MP i VIDRE i el seu transport a una planta gestora/transferència o un 

dipòsit controlat autoritzats. 
 
La gestió d’aquest servei es prestarà pel Consell Comarcal mitjançant l'ens instrumental que en 
cada moment determini. En el moment present l'ens encarregat de la prestació dels serveis és 
l'empresa mixta "Recollida de Residus d’Osona, SL" . 
 
Segon.- Aprovar el text dels correlatius i respectius convenis que s’adjunten com a annex, a 
signar entre l'Ajuntament de Montesquiu, l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, l’Ajuntament 
de Santa Maria de Besora, l’Ajuntament de Sora i l’Ajuntament de Vidrà (ajuntaments del 
Bisaura), i el Consell Comarcal d'Osona, els quals fixen el contingut de la delegació i les 
condicions específiques d’exercici d’aquests serveis. 
 
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. 
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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. 
 
 
10. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Intervencions i debat 
 
Roser Mas: 
 
Nosaltres ens abstindrem perquè, com saben, l’any passat el nostre grup ja va ser crític en les 
formes amb què es va fer la modificació de l’objecte de concessió de l’empresa Residus 
d’Osona i avui tornem a evidenciar que les formes no es canvien i que continua l’opacitat 
històrica en aquesta empresa mixta. 
 
Creiem que pel fet que la concessió administrativa s’acabés el 2012, hagués estat una bona 
oportunitat per fer una nova licitació i començar una nova etapa amb més transparència i amb 
l’adequació dels serveis que fossin necessaris, com ara el de la neteja viària o les noves 
inversions. 
 
Per contra vostès han preferit prorrogar el contracte i no sembla que tinguin cap voluntat de fer 
les coses millor del que s’han fet fins ara i nosaltres pensem que és possible i que es podria fer 
millor; per això no donarem suport a aquest punt i ens abstindrem. 
 
Antoni Serrat: 
 
Vull precisar que el contracte no s’acabava el 2012, sinó que s’acaba aquest 2013 i per tant 
estem fet les coses dins els terminis que toquen. Vull recordar que cada dia demanem més 
coses a l’empresa i que aquest darrer any s’hi han afegit Calldetenes i Manlleu; ara s’hi 
afegeixen cinc municipis del Bisaura, cosa que vol dir que en un any hem incrementat els 
serveis amb set municipis, alguns d’ells molt grans i és molta l’exigència que hi ha i per tant la 
viabilitat econòmica no seria possible i el Consell Comarcal hauria d’aportar-hi diners. Per evitar 
això i com que la llei ho permet, el millor és allargar la concessió com a màxim el cinquanta per 
cent del termini establert inicialment, que és el que es fa ara i així totes les noves inversions 
quedaran amortitzades i a cost zero al final dels vuit anys de pròrroga, i tot el material quedarà 
en propietat del Consell Comarcal. Em sembla que tot el que estem fent és un deu en la gestió 
de la recollida dels residus d’Osona i una guinda en el tracte que donem a tots els municipis. 
 
Roser Mas: 
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Es remetrà la nova pròrroga d’aquest contracte a la Sindicatura de Comptes, tal i com marca 
l’article 58 de la Llei de contractes de l’administració pública ? 
 
Antoni Serrat: 
 
Jo no sóc jurista, però estic convençudíssim que es farà tot el que s’ha de fer i a més a més la 
proposta em sembla que ho diu. No ens saltem res i per això hem demanat tots els informes 
que ens han calgut.  
 
Joan Roca: 
 
Per reforçar el que acaba de dir Antoni Serrat: el tracte és fer la pròrroga durant vuit anys a 
canvi de la inversió corresponent, no només per fer la recollida d’escombraries sinó també per 
afegir el servei de neteja viària, tal i com ens va demanar un ajuntament de la comarca i ampliar 
l’oferiment a tots els ajuntaments. Ha de quedar clar que el canvi d’ús ha estat a proposta d’un 
ajuntament de la comarca, no a proposta nostra, i s’ha fet seguint el procediment que toca, 
tenint en compte que el contracte preveu la possible pròrroga. No és una qüestió de 
transparència, sinó una qüestió d’elecció. 
 
Roser Mas: 
 
No és tant en aquest moment concret, que podria ser legalment correcte tot el procediment, 
sinó que venim de lluny i venim d’una història fosca i és en aquest sentit la meva intervenció. 
 
Joan Roca: 
 
Jo parlo com a Consell Comarcal d’avui i no sé a quina activitat fosca es refereix i a mi no 
m’agrada tirar enrere, sinó tirar endavant. El procediment és completament legal i seguirà tot 
els procés legal que marqui la Llei i amb els informes corresponents. 
 
Roser Mas: 
 
No he parlat de procés. He parlat de maneres o de possibilitats, de formes. 
 
Joan Roca: 
 
És per Llei que en una societat mixta, un cop finalitza la seva vida, es podem prendre dues 
posicions: una és la pròrroga per a la meitat del temps més i l’altra és la dissolució i procedir a 
una nova contractació; i a nosaltres ens ha semblat com a millor opció procedir a la pròrroga. 
 
Votació 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord presentada, s’obté el resultat següent: 
 
Vots a favor: 28, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSC-

PM, IdO i PxC 
Vots en contra:   0 
Abstencions:   2, corresponents als membres presents dels grups ICV-EUiA-EPM i CUP 
 
En vista del resultat obtingut, el president declara aprovat per majoria absoluta, el següent: 
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Acord 
 
Fets i antecedents 
 
Atès que mitjançant resolució del President del Consell Comarcal d’Osona del passat 28 de 
gener de 2013 es va acordar donar tràmit d’audiència a la societat d’economia mixta Recollida 
de Residus d’Osona, SL i al seu soci privat, Cespa, SA, en el procediment per a l’ampliació del 
servei de recollida de residus que actualment presta la societat d’economia mixta al servei de 
neteja viària.  
 
Atès que ambdues societats, mitjançant compareixença conjunta del passat 12 de febrer de 
2013, van acceptar expressament la modificació de les condicions contractuals inicialment 
establertes i l’ampliació del servei de recollida de residus al servei de neteja viària a aquells 
municipis de la comarca que així ho sol·licitin.  
 
Atès que, no obstant, en la indicada compareixença conjunta les societats van posar de 
manifest que, tenint en compte els resultats comptables de la societat d’economia mixta a 
l’exercici 2012 així com el fet indiscutible que la prestació del servei de neteja viària pel 
municipi de Manlleu i per a aquells altres municipis que deleguin el servei en el Consell 
Comarcal requerirà de noves inversions, l’ampliació del servei a la neteja viària comportarà la 
ruptura de l’equilibri econòmic del contracte.  
 
Atès que l’article 164 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions 
públiques, aplicable al present supòsit, estableix que quan les modificacions afectin al règim 
econòmic del contracte l’administració haurà de compensar al contractista de forma que es 
mantingui l’equilibri dels supòsits econòmics considerats bàsics en l’adjudicació del contracte. 
Atès que aquest precepte no estableix cap limitació a la pròrroga del contracte com a 
mecanisme per a la compensació de l’equilibri econòmic.  
 
Atès que en la seva compareixença conjunta de 12 de febrer de 2012 Recollida de Residus 
d’Osona, SL i Cespa, SA han manifestat que el període de retorn mínim necessari per poder 
restablir l’equilibri econòmic del contracte sense repercutir en el preu del servei és de 8 anys 
addicionals, d’acord amb el Pla de Negoci elaborat per la pròpia societat d’economia mixta, 
amb el benentès que els actius el valor comptable dels quals sigui 0 a la data de finalització de 
la vigència de la societat restaran propietat del Consell Comarcal.  
 
Vist que en l’escrit de 7 de març de 2012, presentat per ambdues societats de forma conjunta 
en resposta als aclariments sol·licitats per part del Consell Comarcal en data 27 de febrer, 
aquestes s’han compromès a (i) que les amortitzacions de les noves inversions derivades de la 
prestació del servei de neteja viària s’efectuaran a partir de la data efectiva de la inversió i 
sense sobrepassar el termini màxim de 8 anys comptadors des de la modificació del contracte; 
(b) que en tot cas es mantindran les condicions ofertades en la plica inicial segons el Plec, 
actualitzant l’interès segons el preu de mercat i ajustant el pagament dels interessos a l’import 
efectiu de la inversió i, finalment (c) que el resultat d’explotació de Recollida de Residus 
d’Osona en acabar el termini de pròrroga no generarà cap dèficit. 
 
Vist els informes jurídics que consten a l’expedient, el de secretaria i el de intervenció. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de medi ambient, territori i règim intern, 
emès en la sessió del dia 20 de març de 2013. 
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Fonaments de dret 
 
Sector 1.1.. Residus, del Pla d’Actuació del Programa d’Actuació Comarcal. 
 
Articles 102 i 164 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions 
públiques. 
 
Article 211 i Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Article 275.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Article 102 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat pel Real decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
Clàusules 40.4 i 45.V del plec de clàusules del concurs. 
 
Es proposa: 
 
Primer.- Modificar l’objecte dels serveis encomanats a la societat d’economia mixta Recollida 
de Residus d’Osona, SL, ampliant-los a la prestació del servei de neteja viària i actuacions 
connexes quina titularitat pertanyi al Consell Comarcal per delegació o encàrrec de gestió dels 
municipis de la comarca d’Osona.  
 
Segon.- Prorrogar la durada del contracte adjudicat a Cespa, SA l’any 1995, així com el termini 
de vigència de la societat d’economia mixta Recollida de Residus d’Osona, SL per un període 
addicional de 8 anys, com a mecanisme per a restablir l’equilibri econòmic del contracte.  
 
Tercer.- Requerir a Recollida de Residus d’Osona, SL per tal que adopti els acords necessaris 
per modificar els estatuts socials de la societat d’economia mixta, ampliant el seu objecte social 
a la prestació del servei de neteja viària i actuacions connexes quina titularitat pertanyi al 
Consell Comarcal per delegació o encàrrec de gestió dels municipis de la comarca d’Osona així 
com la seva vigència, per un període addicional de 8 anys.  
 
Quart.- Requerir a Cespa, SA per tal que, conjuntament amb aquest Consell Comarcal, es 
procedeixi a elevar a públic els nous estatuts socials, mitjançant la modificació de l’escriptura 
de constitució de la societat d’economia mixta Recollida de Residus d’Osona, SL, formalitzada 
en data 4 de juliol de 1996 davant del notari de Torelló Sr. Enric Costa Pagès, amb el número 
1639 del seu protocol, en els termes indicats.  
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a Recollida de Residus d’Osona, SL i Cespa, SA. 
 
 
11. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE 2012 DE L’ORGANITZACIÓ ESPECIAL OSONA 
TURISME 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Intervencions i debat 
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M. Milagros Martínez: 
 
Vull agrair als quaranta-quatre ajuntaments i als tres ens privats que formen part d'aquest 
organisme que hagin apostat per aquesta inversió en el futur turístic de la comarca, ja que és 
un dels pocs sectors que encara genera nous llocs de treball i per tant continua essent un 
motor econòmic per a la comarca. Moltes gràcies a tots per apostar per nosaltres. 
  
Liliana Vilanova: 
 
De cara a l’any que ve, quina és la projecció que teniu ? I, un cop finalitzat l’exercici, ens agradaria 
saber quina és la valoració que heu rebut de cada municipi i la seva satisfacció, respecte al que 
aporta cada un d’ells. 
 
M. Milagros Martínez: 
 
Estem al mes de març i tan sols fa dos mesos que caminen com a nova organització i la nostra 
aposta és que tots els municipis hi fossin. Estem treballant; hi ha un òrgan intern que es reuneix 
cada mes, on es consensuen totes les accions i en funció de les decisions que es prenen es va 
treballant. 
 
Joan Roca: 
 
Com a reforç vull dir que avui aprovem la memòria del 2012 i no el programa del 2013, el qual ha 
estat aprovat per l’òrgan de treball en el qual hi ha la representació dels ajuntaments. La voluntat 
nostra és estar oberts a tothom respectant l’autonomia municipal. Osona Turisme aprovarà el 
projecte del 2013. 
 
Acord 
 
Fets i antecedents 
 
Vist l’acord adoptat pel Consell General de l’organització especial Osona Turisme de data 6 de 
febrer de 2013, en virtut del qual es va donar compte de l’informe sobre l’estat d’execució del 
pla d’accions de l’any 2012, corresponent a les activitats realitzades i que s’ha convertit en la 
memòria d’activitats de l’any 2012. 
 
Vista la memòria d’activitats de l’any 2012 que consta a l’expedient, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de serveis a les persones, emès en la 
sessió del dia 20 de març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 20 de les normes reguladores de l’organització especial Osona Turisme estableix que 
cada any el Consell General formularà una memòria d’activitats i l’elevarà al Ple del Consell 
Comarcal per la seva aprovació. 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
Únic.- Aprovar la memòria d’activitats de l’organització especial Osona Turisme corresponent a 
l’any 2012. 
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12. REESTRUCTURACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR EN MATÈRIA DE 
DROGODEPENDÈNCIES 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Intervencions 
 
Jordi Casals: 
 
Aquest òrgan és un espai participatiu de l’àmbit de salut de la comarca; té un perfil tècnic i dóna 
continuïtat a la naturalesa de la Comissió de Salut Pública d’Osona. Durant aquest temps i fins 
ara hem estat parlant sobretot amb l’Agència de Salut Pública de la Generalitat per tal de 
coordinar-nos i no duplicar esforços i s’ha decidit que aquest òrgan del Consell Comarcal 
esdevindrà l’espai de treball específic en matèria de drogodependències a la comarca. Es 
preveu que tingui tres moments importants: el primer per planificar, el segon per fer el 
seguiment i el darrer d’avaluació per saber si fem les coses ben fetes. L’objectiu és establir les 
línies estratègiques, en matèria de drogues, elaborant un pla comarcal de drogues. El portaveu 
del grup d’Independents, Pere Medina, va demanar que es pogués fer un retorn de la feina que 
es faci als grups polítics del Consell Comarcal i així es farà. 
 
Acord 
 
Fets i antecedents 
 
El Ple comarcal, en sessió del dia 13 de setembre de 1995, va crear un Consell assessor en 
matèria de drogodependències integrat membres de ple dret i membres assessors, per tal de 
tractar i desenvolupar programes d’atenció a grups socials amb una problemàtica específica i 
més concretament relacionat amb les drogodependències. 
 
Posteriorment, el dia 31 de maig de 1996, es va acordar la ampliació d’aquest Consell assessor 
a nous membres per tal d’incorporar-hi nous membres, que poguessin col·laborar-hi des del 
coneixement dels seus àmbits d’actuació particular. 
 
Actualment aquest Consell Assessor no està funcionant i la idea principal és poder-li donar un 
impuls que permeti una millor coordinació i col·laboració centrada en les drogodependències, 
de tal manera que es pugui aplegar la representació tècnica i política dels diferents municipis i 
ens que actuen a la comarca en el tema esmentat. 
 
A tal efecte, es considera convenient modificar i efectuar una reestructuració de la composició 
dels membres d’aquest Consell Assessor en matèria de drogodependències d’acord amb la 
proposta que es formula més avall. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de serveis a les persones, emès en la 
sessió del dia 20 de març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- L’article 8.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, atribueix a la comarca, com a ens local territorial, la 
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potestat d’autoorganització, i segons l’article 14.2 del Text refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 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. 
 
2.- 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 Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril), i que en concret 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, preveuen la possibilitat que els 
ens locals creïn òrgans per tal de canalitzar aquesta participació. 
 
3.- El Pla d’Actuació Comarcal aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona, en sessió del dia 
28 de març de 2012, estableix que en el servei de Joventut un dels eixos de treball és la 
reactivació del Consell Assessor en matèria de drogodependències. 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
1r.- Aprovar la reestructuració i, per tant, modificar la composició del Consell assessor en matèria 
de drogodependències del Consell Comarcal d’Osona acordada pels Plens comarcals del 13 de 
setembre de 1995 i 31 de maig de 1996, de tal manera que la composició passarà a ser la 
següent: 
 
a) Membres de ple dret 

- El president del Consell Assessor serà un conseller designat pel Ple del Consell Comarcal 
- Dos consellers comarcals designats pel Ple del Consell Comarcal 
- Un representant de cada ajuntament de la comarca que disposi de Pla de drogues, o bé 

d’actuacions en prevenció del consum de drogues dins d’un pla específic de treball en la 
matèria. 

- Un representant d’Osona Salut Mental (CADO) 
- Un representant de l’Hospital General 
- Un representant de l’Agència de Salut Pública a Osona 
- Un representant del Servei Català de la Salut 
- Un representant de la Creu Roja 
- Un representant de Mossos d’Esquadra 
- Un representant de les Policies Locals de Osona 

 
b) Membres assessors, amb veu però sense vot: 

- Un representant de l’òrgan tècnic de drogodependències i salut mental de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya 

- Un representant de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 
- Un representant del centre de prevenció i intervenció en drogodependències de la 

Diputació de Barcelona (SPOTT) 
- Una representant del servei de Salut de la Oficina Jove d’Osona. 
- Un representant del Programa de Drogues del Consell Comarcal d’Osona (DRAC) 
- Un representant de cadascuna de les ABSS (Àrees bàsiques de Serveis Socials) de la 

comarca: ABSS Osona, ABSS Manlleu, ABSS Mancomunitat La Plana i ABSS Vic 
- Un representant del Institut Català de la Salut a Osona, qui representa cadascun dels EAP 

corresponents a les ABS de gestió pública 
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- Un representant de cadascun dels EAP corresponents a les ABS de gestió privada 
- Un representant de la Universitat de Vic 
- Un representant dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Osona 
- El responsable del servei d’educació i esports del Consell Comarcal  
- El responsable del servei de joventut del Consell Comarcal 

 
2n.- Les funcions del Consell Assessor seran d’informe i, en el seu cas, de conformitat amb 
l’article 130 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, de proposta en relació a les iniciatives 
comarcals en el terreny de les drogodependències dins l’àmbit territorial de la comarca 
d’Osona, alhora que la màxima voluntat és coordinar i col·laborar en accions i programes 
relacionats amb la matèria que l’ocupa.  
 
3r.- Disposar que el règim de funcionament del Consell assessor es determinarà a proposta 
d’aquest, un cop s’hagi constituït amb els membres actuals. 
 
 
13. RESESTRUCTURACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR EN MATÈRIA DE JOVENTUT 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Intervencions 
 
Jordi Casals: 
 
Seguint amb la mateixa dinàmica de l’anterior consell assessor, s’han de buscar els tres 
moments, planificació, seguiment i avaluació. Aquest és un òrgan més polític que l’anterior i 
tots els grups comarcals hi tindran representació. També hi figuraran càrrecs electes 
municipals, en principi aquells que tinguin aprovat el seu pla de Joventut, tot i que està obert a 
qualsevol altre municipi que no en tingui. Com a novetat respecte a altres espais de treball en 
temes de Joventut, aquí incloem dos representants dels tècnics de Joventut dels municipis, que 
actuaran com a representants dels tècnics de Joventut d’Osona. 
 
Acord 
 
Fets i antecedents 
 
El Ple comarcal, en sessió del dia 21 de febrer de 1996, va crear un Consell assessor en 
matèria de joventut, amb funcions d’informe i de proposta en relació a les iniciatives comarcals 
en el terreny de joventut, els acords es prendran per majoria simple dels assistents, i en cas 
d’empat decidirà el vot de qualitat del President. 
 
El Ple comarcal, en sessió del dia 27 de juliol de 2011, va designar els representats del Consell 
en aquest òrgan col·legiat. 
 
El Ple comarcal en sessió del dia 26 de setembre de 2012, va nomenar els representats del 
grup comarcal independents d’Osona. 
 
Actualment aquest Consell Assessor no està funcionant i la idea principal és poder-li donar un 
impuls que permeti una millor coordinació, col·laboració i participació centrada en les polítiques 
de joventut de tal manera que es pugui aplegar la representació tècnica i política dels diferents 
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municipis d’Osona que gaudeixin d’una planificació en matèria de joventut, d’una estructura 
tècnica i tinguin vigent un pla de polítiques de joventut local i/o mancomunat. 
 
A tal efecte, es considera convenient deixar sense efecte els acords anteriors i efectuar una 
reestructuració de la composició dels membres d’aquest Consell Assessor en matèria de 
joventut d’acord amb la proposta que es formula més avall. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de serveis a les persones, emès en la 
sessió del dia 20 de març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- L’article 8.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, atribueix a la comarca, com a ens local territorial, la 
potestat d’autoorganització, i segons l’article 14.2 del Text refós de la Llei de l'organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 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. 
 
2.- 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 Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril), i que en concret 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, preveuen la possibilitat que els 
ens locals creïn òrgans per tal de canalitzar aquesta participació. 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
1r.- Aprovar la reestructuració i, per tant, modificar la composició del Consell assessor en matèria 
de joventut del Consell Comarcal d’Osona acordada pel Ple comarcal del 21 de febrer de 1996, de 
tal manera que la composició passarà a ser la següent: 
 
a) Membres de ple dret 

 
- Vuit representants com a màxim del CCO designats pel Ple del CCO 
- Un càrrec electe representant de cada un dels ajuntaments de la comarca que disposi 

d’un Pla Local i/o mancomunat de Joventut, recursos humans i punt jove, donat el cas 
del pla mancomunat la representació podrà ser rotatòria, entre els municipis de l’integrin. 

- Dos representants tècnics, escollits per la Comissió Tècnica Municipal d’Osona, aquest 
tècnic caldrà estar adscrit funcionalment a un ajuntament de la comarca que disposi d’un 
Pla Local i/o mancomunat de Joventut, la representació podrà ser rotatòria, entre els 
tècnics de la comissió. 

 
b) Membres amb veu, i sense vot: 

 
- Un representat tècnic del Consell Comarcal, adscrit al Servei de Joventut 

 
2n.- Les funcions del Consell Assessor seran d’informe i, en el seu cas, de conformitat amb 
l’article 130 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
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aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, de proposta en relació a les iniciatives 
comarcals en matèria de polítiques de joventut, dins l’àmbit territorial de la comarca d’Osona, 
alhora que la màxima voluntat és coordinar, col·laborar i participar en accions i programes 
relacionats amb la matèria que l’ocupa.  
 
3r.- Disposar que el règim de funcionament del Consell assessor es determinarà a proposta 
d’aquest, un cop s’hagi constituït amb els membres actuals. 
 
 
14. RATIFICACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Acord 
 
Fets i antecedents 
 
Vist l’acord número 11 “Aprovació de l’estudi i modificació de tarifes de subministrament d’aigua 
en alta a Osona Lluçanès”, adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió del dia 13 
de març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 14 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: 
 
Únic.- Ratificar íntegrament i en els mateixos termes l’acord número 11 “Aprovació de l’estudi i 
modificació de tarifes de subministrament d’aigua en alta a Osona Lluçanès”, adoptat per la 
Comissió Permanent del Ple en la sessió del dia 13 de març de 2013, pel qual s’acorda aprovar 
una revisió de les tarifes pel servei de subministrament d’aigua potable en alta als municipis 
d’Osona Lluçanès de l’1,2% de mitjana respecte de les tarifes actuals, d’acord amb la memòria 
i l’estudi econòmic per a la determinació de les tarifes de venda d’aigua potable en alta 
presentat per Aigües d’Osona, SA. 
 
 
15. RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Acord 
 
Fets i antecedents 
 
Vist la resolució de presidència de data 21 de desembre de 2012. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
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Per unanimitat s'acorda: 
 
1r.- Ratificar íntegrament i en els mateixos termes la resolució de Presidència de data 21 de 
desembre de 2012, per la qual s’acorda rectificar l’error material detectat a l’acord número 5 
“Aprovació definitiva del projecte d’abastament d’aigua potable en alta al Lluçanès - sector est”, 
adoptat a la sessió del Ple Comarcal de data 26 de setembre de 2012, essent correcte el 
pressupost d’execució per contracta d’1.084.750,96 euros, l’IVA inclòs. 
 
2n.- Disposar la incorporació de la rectificació en el text definitiu de l’acta. 
 
 
16. DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL 
PLE 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Acord 
 
Fonaments de dret 
 
Article 17 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
 
Acord núm. 6 del Ple Comarcal de data 27 de juliol de 2011, sobre la constitució de la Comissió 
Permanent del Ple i determinació del seu règim competencial 
 
Es dona compte dels acords següents: 
 
1.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de gener de 2013, 
aprovatori del conveni de col·laboració a signar amb el Departament de Benestar Social i Família, 
en matèria de polítiques de joventut, per a l’any 2013. 
 
2.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de gener de 2013, 
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i els 
ajuntaments de Gurb, Olost, Sant Julià de Vilatorta, Sant Quirze de Besora i Santa Eugènia de 
Berga, per al desenvolupament del projecte de “Xarxa d’envelliment actiu d’Osona”, amb la 
voluntat de sumar esforços a l’hora d’atendre i donar serveis a la gent gran dels seus municipis, a 
través dels seus equipaments municipals. 
 
3.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de gener de 2013, 
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manlleu i el Consell 
Comarcal d’Osona, per a l’execució del projecte Esport i Feina. 
 
4.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 de gener de 2013, 
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, “Joves per 
l’ocupació”. 
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5.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de febrer de 2013, 
aprovatori del conveni marc per a l’adhesió a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de 
Barcelona. 
 
6.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de febrer de 2013, 
aprovatori conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i la Diputació 
de Barcelona per al desenvolupament del Programa de suport als ajuntaments per a l’impuls 
dels Serveis de Mediació Ciutadana per l’any 2013 que compta amb una aportació econòmica 
de 14.250 € i que consta a l’expedient. 
 
7.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de febrer de 2013, 
aprovatori de l’acord a signar entre la Dirección General de Migraciones i el Consell Comarcal 
d’Osona per el desenvolupament de programes d’integració, en el marc del Fons Europeu per 
l’integraciò de nacionals de tercers països. Convocatòria 2012” per l’any 2013 i acceptar la 
subvenció concedida per import de 63.397,50 € que consta en el document. 
 
8.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de febrer de 2013, 
aprovatori d’una addenda al conveni interadministratiu de col·laboració signat a l’any 2009 
entre els consells comarcals integrants del projecte de desenvolupament d’un sistema 
informàtic per la gestió dels serveis de menjador i transport escolar, d’acord amb el text que 
consta en els antecedents dels presents acords. 
 
9.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de març de 2013, 
aprovatori del conveni a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i la societat estatal Correos y 
Telégrafos, SA, per a la prestació dels serveis postals i telegràfics. 
 
10.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de març de 
2013, aprovatori dels convenis a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i l’Ajuntament de 
Manlleu i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per a l’execució de la formació 
professionalitzadora en control numèric dels joves participants en el programa joves per 
l’ocupació i per a l’execució de la formació professionalitzadora de formació forestal per a joves en 
el programa joves per l’ocupació, respectivament. 
 
El Ple Comarcal se’n dóna per assabentat. 
 
 
17. 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. 
 
 
18. MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA 
 
El secretari llegeix el text de la moció que presenta l’equip de govern. 
 
Intervencions i debat 
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Roser Mas: 
 
Nosaltres donarem suport a la proposta del govern del Consell a la Moció pel Dret a decidir, tal 
i com ja hem fet en la declaració del Parlament, i ens ratifiquem novament en l’exercici d’un dret 
democràtic per a l’autodeterminació del nostre poble, com de fet de tots els pobles. 
 
Liliana Vilanova: 
 
Nosaltres votarem a favor, tot i que el nostre vot es tradueix en un sí crític, tal i com vàrem fer 
en el Parlament. Vull destacar dos punts de la declaració: 
Un és el del diàleg, que es diu que es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les 
institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional, i nosaltres creiem que no s’ha 
de negociar res amb l’Estat espanyol i pel que fa al tema de l’europeisme, nosaltres som 
europeus i continuarem essent europeus, però el que s’hauria de debatre és si ens convé estar 
dins de la Unió Europea. Dins de la declaració hi trobem diverses mancances, la primera és el 
terme Països Catalans; creiem que hi ha una manca de text referent a la vertebració nacional, 
ja que els Països Catalans no és només Catalunya, sinó que el conjunt de la nació catalana va 
molt més enllà de les quatre províncies; el tema de la data del referèndum, el tema d’exercir la 
plena sobirania també vol dir tenir un debat profund sobre el model polític, institucional, 
econòmic, social, cultural i de relacions internacionals. 
I un altre punt que nosaltres consideràvem imprescindible és el tema de la possibilitat de la 
desobediència civil davant dels obstacles institucionals que s’oposin a la sobirania del nostre 
poble. 
 
Pere Medina: 
 
Nosaltres hi votarem a favor. 
 
M. Milagros Martínez: 
 
El grup PSC vota un sí crític per ser conseqüents amb el que es va votar en l'últim plenari al 
Parlament català i el que es va presentar a Madrid. 
 
Josep Anglada Rius: 
 
Des de Plataforma per Catalunya no podem donar suport aquesta moció perquè entenem que 
és una moció que continua enganyant al poble de Catalunya. 
  
Vostès amb aquesta moció l’únic que estan fent és continuar enganyant la bona gent del poble 
de Catalunya. 
  
Vostès són conscients, o al menys ho haurien de ser, i aquesta és la realitat que l’única manera 
d’aconseguir la seva independència no és pas fent cap consulta, sinó convocant unes 
eleccions veritablement plebiscitàries amb el compromís de votar, al primer Ple, una declaració 
unilateral d’independència. 
  
Aquesta és la clau si vostès volen aconseguir la independència de Catalunya. 
 
El demés, tant l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya per part del 
Parlament de Catalunya el passat mes de gener, com la que avui aprovarem en aquest Ple, no 

  



  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 

 

deixa de ser res més que un brindis al sol per anar continuant, tal com hem dit en altres 
ocasions, fent la puta i la ramoneta. 
 
Dic la puta i la ramoneta que tan bé sap utilitzar Artur Mas i el seu Govern, usant el tema de la 
consulta com una cortina de fum mediàtica amb la qual pretenen amagar la nefasta tasca de 
govern, les doloroses retallades, l'augment de l’atur, la destrucció de la nostra sanitat pública i 
el desmantellament de l'estat del benestar, o dels casos de corrupció que afecten tan 
directament la federació de CiU. 
  
El que s’intenta tapar amb tot això és una autèntica catàstrofe política, econòmica i social, de la 
qual CiU i ERC seran responsables davant les presents i futures generacions catalanes. 
 
Però inclús, fixin-se bé vostès, el mateix conseller d’Empresa i Ocupació, el senyor Felip Puig, 
ha manifestat que està disposat a abandonar la tesi del sobiranisme, ja que en privat ha 
assegurat que el camí emprès pel president Mas en les actuals circumstàncies és una 
autèntica bogeria. 
  
Mirin, els mateixos independentistes ja han començat a fer sonar les trompetes inquisitorials i 
acusen a uns i als altres de rebaixar les expectatives i d’aigualir el procés. 
  
Que ningú ens vulgui donar lliçons de catalanisme a aquells que no pensem igual que vostès. 
  
Plataforma per Catalunya, sempre fidel als seus principis, s'allunyarà per igual tant dels 
separadors com dels separatistes. 
  
Però en aquest cas, Plataforma per Catalunya és totalment contrària a posar en mans de la 
corrupta casta catalana una Catalunya separada d'una Espanya plural i democràtica. 
 
Si la fallida de l'administració autonòmica és conseqüència directa de la gestió d'aquesta màfia 
presumptament catalanista, en realitat, apàtrida i lladre, amb més raó ens neguem a acceptar 
que els causants de l'actual col·lapse social, econòmic i institucional de Catalunya disposin 
encara de més poder per seguir saquejant els ciutadans i treballadors d’aquest país. 
 
Tinguin clar una cosa, que si es vol aconseguir la independència, si vostès volen aconseguir la 
independència en aquest país, o la societat civil vol aconseguir la independència d’aquest país, 
el que cal fer és canviar la casta política que en aquests moments ens està governant a 
Catalunya. 
  
Amb els actuals polítics que hi ha al Parlament de Catalunya no aconseguiran vostès la 
independència. 
  
Per tant, per coherència amb el nostre projecte, no podem donar suport a una moció que no 
solament busca com objectiu final la independència, sinó que serveixi com a cortina de fum per 
a una generació de polítics que actualment està fracassada. 
  
Jordi Casals: 
 
Des d’Esquerra Republicana, òbviament, donarem suport a aquesta moció, que el que fa és 
donar suport a la declaració de sobirania del Parlament i demanaríem que tots plegats ens 
creguéssim aquesta declaració de sobirania, el que vol dir que els representants del poble de 
Catalunya elegits democràticament varen proclamar que Catalunya és una nació i que és 
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sobirana per decidir el seu camí; és a dir, és el tret de sortida cap el procés de la 
independència on estem ja transitant, malgrat que algú jugui a la confusió i que faci confondre a 
certes persones, però hem de ser ferms i ens ho hem de creure. Aquesta moció, que algú pot 
pensar per qüestions de calendari de Consell Comarcal que és una mica tard, ens serveix per 
recordar que ja hem donat el tret de sortida en el procés d’independència i que hem de caminar 
ferms i que si el del nostre costat té dubtes, l’ajudem a recuperar el camí. 
 
Josep M. Masramon: 
 
El nostre grup de Convergència i Unió, naturalment, hi donarà suport. Ens sembla que el dia 23 
de gener va ser una data important per al poble de Catalunya. El moment certament no és bo 
per diferents circumstàncies, el camí no és gens planer per les circumstàncies econòmiques de 
fa molt anys que ens sembla que s’estan convertint en molt casos en una crisi emocional, que 
la gent està espantada i per això nosaltres agafem aquesta moció i li donem suport per donar 
moral a la gent i per dir que no podem defallir. El camí està començat; hem tirat endavant, no 
podem fer ni una passa enrere i des del Consell Comarcal hem d’aportar un granet de sorra, un 
grapat de sorra o un cabàs de sorra ben ple, perquè això tiri endavant. 
 
Josep Anglada Rius: 
 
Sentint el conseller m’ha vingut una cosa al cap: sí que és cert que s’ha de donar moral a la 
gent, jo crec que tots hi estem d’acord, però crec que l’única moral que els hauríem de donar en 
aquests moment a la gent d’aquest país, de Catalunya, no és aprovar mocions com aquesta, 
sinó donar-los moral per poder sortir d’aquesta asfíxia econòmica que tenim, fer propostes per 
crear ocupació i evidentment per poder reduir el vint i pico per cent de gent a l’atur. No els vull 
defraudar, però sembla que vostès es vulguin sentir enganyats, ja que fa algun temps que el 
senyor Duran i Lleida va dir que s’havien d’obrir ponts de diàleg amb el govern de l’Estat 
espanyol. Sembla ser que molts partits varen posar el crit al cel al sentir això del senyor Duran i 
Lleida. Sembla ser que ara el president de la Generalitat, el senyor Artur Mas, concretament 
aquest dilluns, s’ha reunit amb el senyor Rajoy i crec que també Convergència vol obrir ponts 
de diàleg amb el govern espanyol. Per tant entenem que aquesta consulta en lloc de poder fer-
se el 2014 haurem de començar a fent-nos el plantejament que possiblement el 3013 es podrà 
fer en aquest país. 
 
Joan Roca: 
 
No voldria que aquest debat es convertís en un debat de l’actualitat, ja que estem aprovant una 
moció de suport a la declaració de sobirania del Parlament. 
 
Liliana Vilanova: 
 
Vull recordar que estem a l’apartat de mocions, que tothom és lliure de presentar les mocions 
que cregui oportunes i com a CUP nosaltres estaríem encantats de saber quina és la proposta 
que té Plataforma per Catalunya per sortir de la crisi. En tot cas, en un altre Ple, que presentin 
la seva proposta i així la podrem escoltar. 
 
Votació 
 
Sotmesa a votació la moció presentada, s’obté el resultat següent: 
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Vots a favor: 28, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSC-
PM, IdO, ICV-EUiA-EPM i CUP 

Vots en contra:   2, corresponents als membres presents del grup PxC 
Abstencions:   0 
 
En vista del resultat obtingut, el president declara aprovada per majoria absoluta, la següent: 
 
Moció 
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent: 
 
“Preàmbul 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats 
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les 
seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els 
seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia 
fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda 
de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el 
Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai 
comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del 
reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una 
constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la 
recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la 
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el 
nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial 
fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de 
Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya 
l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 
1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema 
autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà 
mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres 
eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces 
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. 
La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat 
Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, 
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comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble 
català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui 
s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, 
culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació 
de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema 
«Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de 
respecte a les decisions del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya 
constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i 
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al 
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta 
voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió 
de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada 
democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a 
decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític 
col·lectiu, d’acord amb els principis següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte 
polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament 
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de 
la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que 
en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental 
del dret a decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la 
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a 
decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt 
de la comunitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en 
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, 
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat 
del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, 
social i cultural. 
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– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i 
l’exercici del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble 
de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els 
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips 
actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i 
socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin 
aquest principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de 
Catalunya.” 
 
Es proposa: 
 
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, 
aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
 
 
19. MOCIÓ PER DECLARAR LA COMARCA D’OSONA LLIURE DE LA TÈCNICA DE 
FRACTURA HIDRÀULICA HORITZONTAL, CONEGUDA COM A FRACKING 
 
El secretari llegeix el text de la moció que presenten tots els grups polítics del Consell 
Comarcal. 
 
Intervencions i debat 
 
Roser Mas: 
 
Nosaltres hi votarem a favor i celebrem que finalment el tema del fracking hagi arribat a bon 
port, que hagi superat els malentesos que vàrem tenir en aquest mateix espai en l’últim Ple i 
considerem importantíssim que hi hagi una cohesió de tots els partits polítics, o la majoria dels 
partits polítics, tal i com es va veure en el compromís d’Orís, al qual hi van assistir molts 
alcaldes i molts representants de molts territoris afectats pel fracking, com són Osona, el 
Ripollès i la Garrotxa i ens en alegrem que sigui finalment així. 
 
Liliana Vilanova: 
 
Nosaltres també estem contents que finalment, a la segona va la vençuda, es pugui aprovar 
aquesta Moció. Només dir que a la part expositiva potser s’hauria d’haver fet esment del tema 
del projecte Ripoll, tot i que sembla que han aturat el permís, però desconeixem si l’empresa 
podrà recórrer i, per tant, en el cas que ho faci, no sabem si dur-lo a terme o no. 
 
Josep Anglada Rius: 
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El nostre grup comarcal de Plataforma per Catalunya subscrivim evidentment el cent per cent 
d’aquesta moció, i de fet per això ens hi hem sumat. 
  
Plataforma per Catalunya ja hi ha donat suport en els ajuntaments de la nostra comarca on 
tenim representació i que s’han presentat mocions semblants o pràcticament idèntiques com la 
que es presenta avui. 
  
Entenem, doncs, que la comarca d’Osona ha de ser un territori lliure de la tècnica hidràulica 
horitzontal, coneguda com a fracking. 
  
Des de Plataforma per Catalunya entenem que Osona és un conjunt ambiental que conforma 
una riquesa natural d'alt valor. 
  
Per tant, ens oposem a la investigació i explotació d'hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la 
fractura hidràulica vertical i d'altres igualment agressives en tota la comarca. 
  
Per això, evidentment, el nostre vot serà afirmatiu. 
 
Pere Medina: 
 
Des del grup d’Independents hi votarem a favor i ens alegrem que l’equip de govern hagi 
reflexionat i s’hagi posat al costat del territori, perquè va ser sorprenent en l`últim Ple veure vint-
i-cinc consellers comarcals votant en contra al posicionament en contra de la fractura 
hidràulica.  
 
Manel Romans: 
 
Nosaltres ja vàrem presentar en l’últim Consell d'Alcaldes i Alcaldesses totes les accions que 
havíem fet per aturar el fracking aquí a la comarca. Val a dir, Pere, que nosaltres sempre hi 
hem estat en contra. El dia 30 de novembre, quan ens vàrem assabentar que això es portava a 
terme, quan ningú sabia què era el fracking, nosaltres ja vàrem fer al·legacions com a Consell 
Comarcal i les vàrem trametre a tots els ajuntaments per tal que també les poguessin fer i ens 
consta que molts ajuntaments també les varen presentar i potser això ha estat un dels motius 
que han portat a denegar el permís del projecte Ripoll i també està en fase de denegar-se el 
projecte Leonardo. A part de les accions que hem fet i que vàrem explicar en el Consell 
d'Alcaldes i Alcaldesses, amb visites a la Direcció General de Mines, també ens vàrem 
entrevistar amb la Plataforma aturem el fracking i amb una empresa per tal d’assabentar-nos de 
què anava tot això; aquesta setmana hem pogut parlar amb el subdirector general de Mines i 
ens ha dit que l’empresa promotora del projecte Ripoll havia incomplert una de les condicions 
de l’autorització que era que el titular havia de presentar un pla de labors, en el qual hi ha de 
constar què farà durant tot el primer any i que per això se l’hi ha denegat el permís. Respecte al 
projecte Leonardo, també s’ha denegat el permís perquè quan han obert els sobres i han 
estudiat el projecte han trobat insuficient la informació que s’hi aportava i s’ha iniciat un 
expedient de denegació que es va comunicar a l’empresa Montero Energy. El termini 
d’al·legacions finalitzava el 23 de març i si no s’han presentat declararan el permís denegat 
definitivament. La Direcció General ha cregut que el projecte no reunia els estàndards mínims 
per dur-lo a terme. La Direcció General ens ha fet saber que han fet servir criteris que ha 
marcat el govern i les lleis de Catalunya i amb criteris de rigor i que havien tingut en compte 
totes les al·legacions que s’havien fet des dels ajuntaments i els consells comarcals de tot el 
territori. Des del Consell Comarcal ens alegrem que s’hagi subscrit per part de molts alcaldes el 
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compromís d’Orís i esperem que aquesta moció tiri endavant amb el suport de tots els grups 
comarcals i que aquesta tècnica no es faci servir mai a la nostra comarca per tots els riscos 
ambientals que comporta. 
 
Roser Mas 
 
Recordem que de moment el que hi ha són suspensions de permisos, que aquesta tècnica és 
molt salvatge per a qualsevol territori i us emplacem per continuar treballant colze a colze fins 
que finalment estigui prohibit directament poder fer qualsevol explotació d’aquest tipus i amb 
aquesta tècnica. 
 
Joan Roca: 
 
Només vull aclarir per una qüestió de contundència i per no deixar dubtes que el Consell 
Comarcal va votar en contra d’una moció del Ple passat perquè abans que es presentés ja 
havia fet unes al·legacions al projecte durant el termini d’exposició pública i ens vàrem negar a 
aprovar una moció que anava en contra d’allò que havíem presentat. A darrera hora també es 
va presentar un text nou que no vàrem tenir temps de llegir i valorar. Una cosa és que votem en 
contra per raons tècniques i l’altra perquè no hi estiguem d’acord. 
 
Moció 
 
Atesa la sol·licitud presentada per Montero Energy a la Direcció General d'Energia i Mines de la 
Generalitat per tal de fer prospeccions d'hidrocarburs a través de la tècnica del fracking en 
diverses localitats de Catalunya, entre les quals hi ha els municipis osonencs de Calldetenes, 
Folgueroles, Gurb, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, Lluçà, Manlleu, Muntanyola, 
Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, 
Sant Martí d’Albars, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, 
Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, l'Esquirol, 
Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Torelló, Vic i Vilanova de Sau. 
 
Atès que l'empresa Montero Energy Corporation S.L. esta interessada en fer investigacions per 
descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no convencional i d'altres 
hidrocarburs, uns tipus de gas i d'hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans 
bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa 
permeabilitat i de baixa porositat, la qual cosa fa que la seva extracció sigui molt complicada i 
que es necessiti una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Aquesta tècnica, coneguda 
com a fractura hidràulica horitzontal i que consisteix en perforar el subsòl en vertical fins a 
5.000 metres i un cop en el subsòl profund, fer noves perforacions horitzontals per tal d'arribar 
a la major superfície possible. Per tal d'extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la 
roca, s'introdueixen grans quantitats d'aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar 
la roca i que se’n alliberi I'hidrocarbur a través de la mateixa canalització. Per tal de millorar 
I'eficiència en la trencadissa de la roca, s'introdueix juntament amb l’aigua una barreja de 
substàncies químiques de més de 500 elements diferents, entre les quals n'hi ha de perilloses, 
com ara metalls pesants. 
 
Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estats Units i que no es 
tracta d'una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions en diferents 
profunditats i construir un gran nombre de pous. D'altra banda, els percentatges de substàncies 
químiques que resten a les profunditats i no són extrets a la superfície són molt elevats, la qual 
cosa comporta transferències als aqüífers i al subsòl. Arran de les nombroses trencadisses de 
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roca, s'han arribat a mesurar petits terratrèmols percebuts en les localitats properes als pous. 
D'altra banda, el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat per a l’explotació ha arribat a 
filtrar-se en els conductes de canalització d'aigua de consum humà i també a alliberar-se per la 
superfície del sol, fet que provoca la contaminació de l'aigua i el risc d'explosió davant de 
qualsevol flamarada accidental. 
 
Atès que la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats l'aigua, de 
multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions a 
diferents nivells, per la qual cosa es pot considerar una tècnica dolorosament agressiva amb 
l'entorn. 
 
Això doncs, davant del risc per una nova contaminació del subsòl i dels aqüífers de la nostra 
comarca ja prou castigats, derivada ara de I'aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica 
horitzontal, en pro de la conservació dels espais naturals de la comarca que es podrien veure 
afectats per la presencia de nombrosos pous d'extracció i pels seriosos danys que se'n 
derivarien fruit de l'explotació industrial, proposem al ple del Consell Comarcal d’Osona, 
l'aprovació dels següents; 

 
Per unanimitat s'acorda: 
 
Primer.- Reafirmant I'actuació del Consell Comarcal d’Osona amb les al·legacions presentades 
fins ara, declarem Osona territori lliure de fractura hidràulica horitzontal o fracking. 
 
Segon.- Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els permisos 
d'investigació d'hidrocarburs, i així ens ho comuniqui per escrit, per iniciar les prospeccions per 
la tècnica del fracking a Catalunya, tant per a l'empresa Montero Energy com per a qualsevulla 
altra que ho demani, amb les mateixes finalitats; tot això, mentre el Parlament de Catalunya no 
aprovi una llei que impedeixi aquesta tècnica d'explotació, per raó dels seus greus impactes 
ambientals. 
 
Tercer.- Manifestem el nostre suport a les accions reivindicatives, informatives i participatives 
que es desenvolupin tant a nivell institucional com des de la societat civil. 
 
Quart.- Traslladar al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d’Empresa i 
Ocupació, a la Direcció General d'Energia i Mines, així com a la Plataforma Aturem el Fracking 
(PAF) els acords aprovats.  
 
 
20. MOCIÓ DE DECLARAR OSONA TERRITORI CATALÀ LLIURE 
 
El secretari llegeix el text de la moció que presenta el grup comarcal dels Independents 
d’Osona. 
 
Intervencions i debat 
 
Pere Medina: 
 
A la comarca d’Osona hi tenim més del 50 % dels municipis que ja s’han declarat territori català 
lliure, en total són 28 municipis; 28 municipis que per odre d’adhesió són: Sant Pere de Torelló, 
Calldetenes, Vic, Seva, Tavèrnoles, Sant Julià de Vilatorta, Manlleu, Tona, Prats de Lluçanès, 
Sant Vicenç de Torelló, Collsuspina, Santa Eugènia de Berga, Espinelves, Olost, Alpens, 
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Taradell, el Brull, Roda de Ter, Santa Eulàlia de Riuprimer, Folgueroles, Perafita, Torelló, 
Montesquiu, Lluçà, Sant Quirze de Besora, Viladrau, Santa Maria de Corcó i Sant Hipòlit de 
Voltregà. Hi hem volgut nombrar el nom de tots els municipis perquè des del Grup 
d’independents d’Osona defensem que tots els municipis tinguin la mateixa rellevància i grau 
d’importància i demostrar la transversalitat del procés sobiranista que no entén de colors 
polítics. 
 
Hi ha la necessitat que el Consell Comarcal d’Osona es posicioni sobre l’actualitat nacional en 
uns moments crucials per a la història del país on cada dia trobem més exemples de l’hostilitat 
a diferents àmbits de l’Estat Espanyol envers Catalunya, amb la finalitat de fer desaparèixer la 
identitat catalana. 
 
Per aquest motiu demanem a tots els grups polítics que votin a favor de la Moció i ens agrada 
que municipis com Centelles hagin col·locat el cartell de municipi per a la independència i 
esperem que aquí votin a favor de la moció. 
 
Roser Mas: 
 
Nosaltres, evidentment, donarem suport a aquesta proposta, sobretot pel caràcter simbòlic que 
té i en consonància amb el que hem votat en d’altres municipis de la comarca. 
 
Josep Anglada Rius: 
 
Ja ens hem expressat bastant en la Moció anterior, però en agradaria dir que aquesta Moció 
arriba una miqueta tard, perquè tal i com s’ha dit ja fa molt de temps que molts municipis de la 
comarca ja es van declarar territori català lliure. Però volem fer l’incís que aquesta Moció en lloc 
d’una moció sembla una carta als reis. El senyor Medina serviria més per ser diputat al 
Parlament de Catalunya que no pas conseller comarcal, perquè va més enllà fins i tot que els 
diputats del Parlament. Hi ha alguns punts als quals no podem donar-hi suport, que ja vàrem 
parlar-ne a la Junta de Portaveus, com per exemple enarborar permanent la bandera estelada 
a la seu del Consell Comarcal d'Osona per acord del Ple, ja que a l’edifici hi ha altres entitats. 
 
Joan Roca: 
 
La posició del Consell Comarcal és votar a favor en la reunió de la comunitat de veïns que és la 
que decideix. 
 
Josep Anglada Rius: 
 
Molt bé, però aquí no surt especificat. 
 
Joan Roca: 
 
Nosaltres no especificarem sobre els altres, especificarem sobre el nostre vot. 
 
Josep Anglada Rius: 
 
Jo dic el que vàrem parlar a la Junta de Portaveus, que tal i com està especificat aquí, almenys 
la que tinc jo, a no ser que s’hagi canviat. 
 
Anna Seijas: 
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Jo vaig enviar a tots els portaveus el text que es va acordar a la Junta de Portaveus i en el punt 
dos diu el que ha llegit el secretari. 
 
Josep Anglada Rius: 
 
El punt tercer, que diu instar al president de la Generalitat i del Parlament de Catalunya a fer 
una consulta el 2013, s’ha modificat ? Nosaltres, si hi posés una data més concreta, potser ens 
hauríem replantejat la votació de la Moció. 
 
Anna Seijas: 
 
Es va acordar posar el 2014. 
 
Josep Anglada Rius: 
 
Això vol dir que es va rectificar, doncs, jo no la tinc o no la he imprès o no m’ha arribat o no l’he 
vist, però no tinc la que es proposa al Ple. El cinquè punt demana un banc nacional, una 
agència fiscal i el finançament dels serveis i institucions polítiques, la constitució immediata 
d’una Administració fiscal i de Justícia de Catalunya, tot això entenen que avui per avui és 
inviable; sí que veiem que coincideix bastant és amb l’obertura de negociacions amb el govern 
espanyol, que l’Artur Mas ja està fent. El nostre grup no donarà suport a aquesta Moció i en tot 
cas, per a properes vegades, en lloc de portar aquestes mocions que no deixen de ser un 
brindis al sol, seria bo que properes mocions que presenti el grup d’Independents d’Osona 
fossin enfocades en demanar a la Generalitat que busqui mesures per parar la crisis, com fer 
polítiques per reduir l’atur, de quina manera creu la Generalitat que es podria acabar amb la 
corrupció que tenim la classe política actual d’aquest país, ja que crec que serien propostes 
més encertades per portar a debatre al Consell Comarcal. Veient les propostes que s’estan 
presentant en aquest mandat, al final crec que tindré la raó, com ja he dit en altres ocasions, 
que el Consell Comarcal és un ens que ha de desaparèixer parcialment i crec que al final la 
Generalitat de Catalunya donarà la raó a Plataforma per Catalunya i si no hi ha res de nou 
aquest serà l’últim mandat en el qual hi haurà politics al Consell Comarcal, perquè aquest país 
el que ha de procurar és estalviar pagar sous inútils a polítics que realment no se’ls mereixen. 
 
Joan Roca: 
 
Senyor Josep Anglada, l’hem estat escoltant tots pacientment i estem debatent la Moció per 
declarar Osona territori català lliure i no sé que hi té a veure la nova organització territorial. 
 
M. Milagros Martínez: 
 
Nosaltres com a grup ens abstindrem, com ha quedat reflectit en el punt número 18 de l'Ordre 
del dia en la Moció pel dret a decidir. Deixarem que els ciutadans decideixin i respectarem el 
dret d'autonomia local. 
 
Jordi Casals: 
 
Nosaltres hi donarem suport perquè entenem que és una Moció complementària a la que hem 
votat anteriorment i estem absolutament d’acord amb el text i amb els acords als quals vàrem 
arribar en la Junta de Portaveus i que tots hauríem de tenir clar quan venim al Ple. Un apunt 
que es va matisar és que no ens quedem només amb les negociacions per exercir el dret a 

  



  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 

 

decidir, sinó que si ens encallem, exercim la sobirania a la qual hem donat suport i els nostres 
representants en el Parlament decideixin la millor via. 
 
Josep M. Masramon: 
 
Nosaltres hi votarem a favor pel mateix que acaba de dir en Jordi. És un pas important perquè 
pel camí que anem veiem difícil que la primera opció sigui reeixida i no podem donar ni un pas 
enrere, és concretar una mica més les coses que la majoria volem.  
 
Votació 
 
Sotmesa a votació la moció presentada, s’obté el resultat següent: 
 
Vots a favor: 26, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, IdO, 

ICV-EUiA-EPM i CUP i el membre del grup PSC-PM, Joan Sadurní 
Vots en contra:   2, corresponents als membres presents del grup PxC 
Abstencions:   2, corresponents als membres del grup PSC-PM, Miquel Arisa i M. 

Milagros Martínez 
 
En vista del resultat obtingut, el president declara aprovada per majoria absoluta, la següent: 
 
Moció 
 
La greu situació actual a nivell social i polític, conjuntament amb l’asfixia econòmica que viu el 
país ha empès al Grup Independents d'Osona a presentar aquesta moció al plenari del Consell 
Comarcal d'Osona amb la finalitat que es declari la comarca d'Osona com a territori català 
lliure, i que s'adreci al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris per tal que, com a 
dipositari de la voluntat popular de tots els catalans i les catalanes, convoqui una consulta per 
constituir Catalunya en un Estat d'Europa en la major brevetat possible i abans de finalitzar el 
2014 i, per restituir a tots els efectes la plena sobirania de la nació catalana sense renunciar a 
res del que per dret i per justícia li correspon, en la perspectiva d’un Estat català: lliure, 
independent, democràtic i social. 
 
L’Onze de Setembre de 2012, amb motiu de la Diada nacional i com a culminació de la Marxa 
per la Independència de l'Assemblea Nacional Catalana, més d'un milió i mig de catalans i 
catalanes van omplir els carrers de Barcelona sota el lema Catalunya, nou estat d'Europa. No 
es tractava de cap manifestació de protesta, sinó un clam d'afirmació nacional. 
 
Mentrestant i amb caràcter transitori, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran 
vigents de forma provisional, en espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació 
legalment aplicable i amb l'esperança que això s'esdevindrà ben aviat si es vol impedir que 
l’actual situació de crisi i d'involució política erosioni encara més l'autogovern de Catalunya i 
agreugi els problemes de degradació de la cohesió social i l'activitat econòmica que ja patim. 
 
Així, i amb la finalitat de recuperar pacíficament i democràtica la sobirania que antany ens fou 
arrabassada, es proposa: 
 
Primer.- Declarar moralment la comarca d’Osona territori català lliure.  
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Segon.- Manifestar la voluntat de mantenir hissada l’estelada en l’Edifici del Sucre, seu del 
Consell Comarcal d'Osona, com a símbol d'aquesta voluntat de llibertat i d'aquesta ferma 
decisió de recuperar-la, i mantenir-la hissada fins al dia que restituïm l’Estat català.  
 
Tercer.- Instar al president de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a fer una consulta 
plebiscitària on es pugui determinar lliurement i democràtica el nostre futur col·lectiu, abans de 
finalitzar el 2014.  
 
Quart.- Demanar al Parlament de Catalunya que si l’Estat espanyol impedeix la celebració 
d’aquesta consulta, exerceixi el dret a la sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
Cinquè.- Demanar que el Parlament de Catalunya enceti i ordeni la transició cap a la 
constitució formal de l’Estat català en el marc de la Unió Europea i comenci a treballar en: la 
creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda 
pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis 
i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de 
Catalunya; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de 
Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol.  
 
Sisè.- Donar suport a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions i estratègies que 
des del Consell Comarcal d’Osona valorem positives per a la consecució de la llibertat de 
Catalunya.  
  
Setè.- Apel·lar a l’esperit democràtic de la Unió Europea, inclòs l’Estat Espanyol, per tal que 
s’imposi una resolució pacífica i pactada dels conflictes que puguin sorgir i s’avanci en els 
ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.  
  
Vuitè.- Notificar aquests acords a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups 
parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern 
espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de 
Municipis per la Independència, a l’Assemblea Nacional Catalana i als presidents de la 
Comissió Europea i del Parlament Europeu.  
 
 
21. MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE L’ESCOLA EL CASTELL DE TONA 
 
El secretari informa que a l’ordre del dia del Ple Comarcal es va incorporar el text d’una moció 
en relació a aquest assumpte. 
 
A la reunió de la Junta de Portaveus del dia 20 de març es va acordar acceptar la substitució 
dels text de la moció per part del mateix grup si la presentava, cosa que en aplicació d’aquest 
acord així s’ha fet i per tant es considera retirada a tots els efectes l’anterior i substituïda per la 
que ara es presenta. 
 
Tanmateix el mateix grup de la CUP, conjuntament amb el grup ICV-EUiA-EPM, ha presentat 
per escrit una esmena moments abans d’iniciar-se el Ple per incorporar-la al text de la Moció 
presentada en el seu moment, la qual s’ha de votar en primer lloc. 
 
El secretari llegeix el text de l’esmena a introduir a la Moció. 
 
Intervencions i debat 
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Joan Roca: 
 
Per coherència amb tot el que es va dir a la Junta de Portaveus, l’equip de govern veu bé la 
substitució del text presentat inicialment pel que va aprovar l’Ajuntament de Tona, ja que és un 
text aprovat per unanimitat de l’Ajuntament i per part de les comunitats educatives del municipi. 
Per això preferim no acceptar l’esmena i aprovar el text aprovat pe l’Ajuntament. 
 
Roser Mas: 
 
És veritat que l’hem presentada a última hora i que no va haver-hi temps de parlar-ne a la Junta 
de Portaveus. Una cosa és que l’Ajuntament de Tona i la comunitat educativa hagin presentat 
un text i l’altra és que paral·lelament en el Parlament de Catalunya es va aprovar una resolució 
en la qual instava al govern perquè continués amb el procediment per tal que l’escola no es 
tanqués. Nosaltres pensem que una cosa complementa l’altra i per això proposem posar-hi 
l’afegitó que entenem que és rellevant i reforça el text de la moció inicial. 
 
Liliana Vilanova: 
 
Crec que aquesta esmena no l’hem de defensar nosaltres, sinó les famílies que estan aquí 
presents i, si se’m permet, cedeixo la paraula a una representant de les famílies perquè pugui 
defensar-ho. 
 
Joan Roca: 
 
Si no ho tinc mal entès, el públic no té veu en el Ple comarcal. 
 
Liliana Vilanova: 
 
Jo els cedeixo la meva veu. Podrien intervenir en el torn de precs i preguntes ? Perquè no té 
sentit fer-ho fora del Ple. Quan s’acabi el Ple, ells podran parlar amb vosaltres i expressar el 
que ells creguin convenient cap els polítics, però entenem que aquest és l’òrgan on hi hauria 
d’haver la possibilitat que les famílies es poguessin expressar. 
 
Joan Roca: 
 
És la teva opinió, la respecto, la trobo coherent i té la seva intenció, però el reglament és el 
reglament i s’ha de complir. Durant el Ple comarcal els consellers tenen veu i vot i qui vulgui pot 
assistir-hi per veure’n el desenvolupament, atès que és un acte públic. Un cop finalitzat, si 
volen fer una aportació, endavant, cap problema. Una altra cosa és què està clar que vàrem 
parlar a la Junta de Portaveus, és a dir, aquí en el Ple comarcal, què venim a debatre ? què 
estem fem aquí ? quina és la nostra feina com a consellers comarcals ? És definir i opinar 
sobre temes que afectin la comarca d'Osona, però sense saltar-nos l’autonomia municipal, sinó 
entraríem en una discussió de què és allò que aproven els diversos ajuntaments i què és allò 
que aprovaria el Consell Comarcal quan fa referència a temes concrets que afecten a un 
ajuntament. Referent a aquesta Moció, l’ens públic que té més coneixement de la situació és 
l’Ajuntament de Tona i no el Consell Comarcal, simplement perquè és l’ens competent 
juntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres 
podem donar suport a allò que diu l’Ajuntament ? És clar que sí, perquè estem al servei dels 
ajuntaments. No podem entrar en un debat de portar al Consell Comarcal totes aquelles 
mocions que es vagin aprovant en els diferents ajuntaments dels cinquanta-un municipis de la 

  



  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 

 

comarca; estem polititzant clarament una institució que és intermèdia i no és el nostre objectiu. 
Ara bé, una moció aprovada per un ajuntament per unanimitat, és a dir per totes les forces 
polítiques que hi estan representades i a més a més consensuada amb la comunitat educativa, 
la podem aprovar ? És clar que sí, perquè és la veu que té màxima representació envers un 
tema en concret. Tot allò que anem afegint de més es trencar amb la unilateralitat i per això no 
podem afegir-hi res, perquè estaríem opinant sobre un tema que no ens pertoca. No és la 
nostra funció opinar sobre el que va aprovar el Parlament de Catalunya. 
 
Roser Mas: 
 
És que el Parlament de Catalunya ho va aprovar amb posterioritat a l’aprovació de la Moció per 
part de l’Ajuntament i creiem que és escaient perquè reforça la Moció de l’Ajuntament i per això 
s’ha presentat. 
 
Joan Roca: 
 
El Parlament de Catalunya ha de fer la seva feina, que és gestionar Catalunya i l’Ajuntament de 
Tona ha de fer la seva feina, que és gestionar tot allò en què és competent i tot allò del qual en 
té coneixement i nosaltres podem entendre sobre la idea, sobre la filosofia, sobre allò que 
afecta a aquell municipi, però no podem entrar en el dia a dia de cada municipi. A la Junta de 
Portaveus es va dir que el correcte seria retirar la moció que afecta directament a un municipi i 
per decidir sobre els municipis el que s’ha de fer és presentar-se a les eleccions municipals per 
poder-hi tenir la representació corresponent. El que no pot ser és decidir aquí sobre allà on no 
hi tenim representació i si volem decidir sobre Catalunya el que hem de fer és presentar-nos al 
Parlament de Catalunya i que els nostres representants defensin la nostra opinió. 
 
Liliana Vilanova: 
 
D’acord que el Consell Comarcal està al servei dels ajuntaments, però entenc que també ha 
d’estar al servei de les persones que viuen a la comarca d'Osona i aquí tenim una 
representació d’unes persones afectades directament i l’única cosa que demanen és que se’ls 
hi doni veu, una cosa tant simple com aquesta. Quantes vegades hem hagut de sentir a la 
Junta de Portaveus i a la Comissió Permanent del Ple que presentem coses que no tenen res a 
veure amb la comarca ? Una vegada que presentem una proposta que afecta directament a 
unes famílies de la comarca, vosaltres us tireu enrere. Ho trobo força increïble. 
 
Jordi Casals: 
 
Un parell de coses. La primera: el que estaria bé és no crear falses expectatives a la gent. Jo 
no dic que hi estigui d’acord, però funciona així. El públic no té dret a paraula en el Ple 
comarcal. Podem estar-hi d’acord o no, jo tinc la meva opinió, però el reglament és aquest. No 
creem falses expectatives perquè desprès hi ha malentesos i es pot insinuar que no es vol 
donar la veu a la gent, a les institucions i això no és així, les coses funcionen com funcionen. Si 
es vol que quedi en l’ordre del dia el que volien transmetre les famílies de Tona, es pot passar 
a un grup, vosaltres mateixos i es llegeix i així queda constància. Un cop tancada la sessió 
s’escoltaran institucionalment i amb els mitjans de comunicació presents hi quedarà constància. 
La segona: aquí s’ha dit que ens tirem enrere i no és veritat, perquè això va quedar clar a la 
Junta de Portaveus i aquest és un principi que el grup d’Esquerra Republicana sempre ha 
respectat i és que el Consell Comarcal mai ha de substituir a un municipi en les coses que els 
afecta. Es va presentar una moció totalment diferent a la que s’havia aprovat a Tona i es va 
donar l’opció perquè presentéssiu el text que havia aprovat l’Ajuntament de Tona, consensuat 
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entre totes les forces polítiques i tota la comunitat educativa i que s’hi donaria suport. El Consell 
Comarcal no pot substituir un municipi, no és el parlament d’Osona, és una administració de 
segon grau i té una cosa sagrada que és el servei als municipis. En el mandat passat el nostre 
grup i jo com a representant d’un municipi vaig haver d’empasar-me un gripau, sobre un tema 
que afectava a un municipi concret que el meu grup municipal hi estava en contra i aquí no 
vàrem votar en contra, perquè el Consell Comarcal no s’ha de posar en la realitat d’un municipi. 
Respectem el que vàrem aprovar a la Junta de Portaveus, que és donar suport a la Moció que 
va aprovar l’Ajuntament de Tona. Hem de respectar els acords als quals arribem a la Junta de 
Portaveus. 
 
Èric Vila: 
 
Simplement vull fer un punt de reflexió perquè penso que és un tema que no afecta només a un 
sol municipi, ja que els nens de l’escola El Castell de Tona estan fent una migració a altres 
pobles perquè creuen en un model d’ensenyament que potser no s’inclou en les escoles que hi 
ha actualment a Tona; van a Muntanyola, a Sant Miquel de Balenyà i això crea un problema a 
la resta de municipis perquè les escoles ja van justes d’espai i de mestres. Per això crec que té 
un àmbit superior a Tona. 
 
Antoni Sánchez: 
 
He estat tota la nit escoltant les raons de les diferents mocions que s’han presentat, que si el 
dret a decidir, que si el territori lliure i passant per sobre de lleis, de constitucions, d’estatuts, 
perquè els hi venia en gana als que les han presentat. Ara és presenta una moció d’un grup 
que s’anomena la CUP i la primera raó que dóna el senyor Jordi Casals és el reglament i no 
aixecar faltes expectatives. Quines expectatives falses o encertades s’estan aixecant amb el 
dret a decidir, amb la Constitució i la independència ? i aquí no passa res; tingueu una mica 
més de congruència i no de cinisme per combatre les raons d’una Moció que representa la 
voluntat d’un poble i que ningú argumenti que ho prohibeix el reglament. Senzillament aquí la 
gent s’ha de mullar o no valen raons. 
 
Joan Roca: 
 
Crec que estem fugint d’estudi i estem desenfocant el tema. Una cosa és la independència de 
Catalunya, l’altra cosa és El Castell de Tona i l’altra cosa és que públic pugui parlar durant el 
Ple comarcal. Són tres coses que si intentem barrejar-les pararem tots bojos. Èric, ja ho entenc, 
però ara voldria tenir l’alcalde de Tona perquè defensés la seva postura i no haguéssim de ser 
nosaltres, ja que la localització la coneixeu vosaltres, els que sou d’allà, de l’entorn i no el 
Consell Comarcal. Precisament estem donant argumentació en què tot allò que afecta a Tona i 
al seu entorn ho han de solucionar els tonencs i els del seu entorn. Aquí hi ha una estratègia 
política de voler involucrar el Consell Comarcal en una decisió que afecta clarament a un àmbit 
local d’un municipi, que és qui coneix realment el fons del problema i la solució. Entrem en un 
diàleg de sords i qui coneix molt la proximitat tindrà informació de primera mà i els de l’altra 
banda de la comarca segurament sentiran sempre per boca de tercers. Penso que un cop dit, 
ja està dit tot; podem autoafirmar-nos en les nostres conviccions, però està claríssim que ens 
hem encallat en el punt de si acceptem o no acceptem l’esmena presentada. 
 
Votació 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada, s’obté el resultat següent: 
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Vots a favor:   5, corresponents als membres presents dels grups IdO, ICV-EUiA-EPM i 
CUP 

Vots en contra: 23, corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM i PSC-
PM 

Abstencions:   2, corresponents als membres del grup PxC 
 
En vista del resultat obtingut, el president declara rebutjada per majoria absoluta l’esmena 
presentada. 
  
Seguidament el secretari llegeix el text de la moció que presenta el grup comarcal de la CUP. 
 
Intervencions i debat 
 
Josep Anglada Rius: 
 
El grup comarcal de Plataforma de Catalunya, essent coherent i tal com vàrem quedar a la 
Junta de Portaveus, que no té res que veure amb la moció que ens va presentar el grup 
comarcal de la CUP, estem totalment d’acord que el que s’ha d’aprovar és el que realment 
dictamini l’Ajuntament de Tona i per això nosaltres hi votarem a favor. 
 
Roser Mas: 
 
El nostre, evidentment, també serà favorable, però volem que consti en acta que ens agradaria 
que s’instés al Departament d’Ensenyament a complir amb la resolució que va aprovar el 
Parlament de Catalunya el passat dijous 14 de març per tal de garantir el projecte educatiu de 
l’escola El Castell del municipi de Tona. 
 
Liliana Vilanova: 
 
Llegiré un paràgraf que m’han passat les famílies que diu: ”S’han de defensar les mocions 
aprovades al Parlament, en aquest cas la resolució per garantir el projecte educatiu de l’escola 
El Castell del municipi de Tona i obrir la matrícula de P3 per al proper curs escolar, deixant 
sense efecte la proposta d’integració de l’escola El Castell a l’escola l’Era el curs 2013-2014. 
Iniciar amb la comunitat educativa afectada un procés de diàleg i negociació per trobar de 
manera consensuada la solució social i educativament més convenient. Acceptar la proposta 
de l’Ajuntament de Tona del canvi d’ubicació de l’escola El Castell, avui amb mòduls 
prefabricats, a l’edifici municipal de l’escola bressol Cucafera que quedarà lliure el proper 
curs.”. En aquest cas he actuat com a veu dels sense veu i allà queden les vostres 
consciències pel fet de no haver donat la paraula a les famílies. 
 
Jordi Casals: 
 
Només vull dir que el punt aquest que es volia incloure, crec que l’Ajuntament de Tona amb 
tota la comunitat educativa, tal i com diu el número 6 que proposa crear una comissió de 
seguiment de tot el procés amb representació del Departament d'Ensenyament, dels consells 
escolars de I'Era i El Castell i del consistori de Tona, en el marc d’aquesta comissió o si més no 
en el seguiment, l’Ajuntament de Tona, que és a qui li pertoca, demana al Departament 
d’Ensenyament que respecti l’aprovació del Parlament, que això és el que Esquerra 
Republicana faci, òbviament el Consell Comarcal hi donarà suport. Aquesta Moció ja serveix 
per a tot això i no calia posar-ho explícitament i ens hauríem estalviat tot això. 
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Joan Roca: 
 
Només afegir un petit detall. El punt número 1 diu: proposat per les direccions i els consells 
escolars de les escoles Era de Dalt i El Castell, i pels grups polítics amb representació al 
consistori de Tona Convergència i Unió i Tona Futur, és a dir tota la comunitat ha consensuat 
aquest text i, per tant, és el text que nosaltres hem d’aprovar. Per altra banda, el procés de 
preinscripció ja s’ha acabat i hi ha 41 preinscripcions i és absurd que des del Departament 
s’obrin 75 places a escolarització pública i no té sentit que es demani. 
 
Moció 
 
“Ates que es van reunir a l'Ajuntament de Tona, el dia 16 de febrer de 2013, els representants 
de la direcció de l'Escola de l'Era, de la direcció de l'Escola El Castell, representants del sector 
pares dels consells escolars d'ambdues escoles, i dels dos grups polítics representats al 
consistori tonenc (Convergència i Unió i Tona Futur). 
 
Ates que, per comú acord de tots els presents, es redacta el document següent, que es lliurarà 
a la Delegació Territorial del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a 
la seva valoració i aprovació, i es demana també al consistori de Tona que I’aprovi mitjançant 
un Ple extraordinari que se celebri al més aviat possible. 
 
Antecedents 
 
El municipi de Tona disposa des de fa 25 anys d'una oferta de dues línies de primària pública 
(Escola de I'Era de Dalt) i dues de concertada (Escola Vedruna). 
 
El Mapa Escolar provisional de I’any 1992 preveia la construcció d'un lES a Tona. En el Mapa 
Escolar aprovat I'any 1994, de manera injusta i incomprensible, I'IES previst a Tona amb 
prioritat 1 va desaparèixer i va anar finalment a Taradell, municipi veí amb una massa 
d'estudiants menor que la de Tona. Això va provocar una reacció molt important de la comunitat 
educativa del municipi, així com dels seus representants polítics. Davant les evidencies de la 
injustícia de la decisió i de la unitat i capacitat de defensa exhibida per la comunitat educativa i 
el consistori de Tona, el Departament d'Ensenyament va autoritzar una SES ubicada a I'Era de 
Tona. 
 
Aquesta SES va estar en funcionament des de I'any 1996 fins al 2008, any en que finalment va 
inaugurar-se I'IES Tona, 14 anys després de la previsió inicial. Durant aquests anys, I'edifici de 
I'Escola de l'Era va patir una sobremassificació que, juntament amb el desgast natural del pas 
dels anys, va provocar un notable deteriorament de I'edifici. 
 
L'any 2009, a instancies del Departament d'Educació de la Generalitat, l'Ajuntament va 
encarregar la redacció d'un Pla Director que preveu les actuacions a realitzar en I'edifici de 
l'Era per tal de posar-lo al dia, amb el compromís del Departament d'encarregar-se'n de 
I'execució. Així mateix, el 2010 es va signar un protocol entre la Delegació Territorial del 
Departament d'Educació i I'Ajuntament que preveia, entre altres coses, I'execució del Pla 
Director i la seva temporalització. També establia el cofinançament d'alguna de les actuacions 
previstes per part de I'Ajuntament de Tona. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de la part que li 
corresponia (una inversió en el sistema de calefacció de I'escola, els tancaments de I'edifici 
principal i altres, I'any 2010, i una altra inversió en I'edifici d'infantil, prevista per al 2013 i que 
s'executarà aquest estiu). De la seva banda, el Departament d'Ensenyament, a dia d'avui, no 
ha assumit cap de les actuacions a què es va comprometre, primer de paraula i després en el 
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protocol esmentat. 
 
D'altra banda, I'any 2007 s'obre una nova escola pública de primària a Tona: I'Escola El 
Castell, situada provisionalment amb mòduls al carrer Jaume Balmes, al costat de I'escola 
bressol Cuca Fera. Aquesta escola es projecta de dues línies, i la seva ubicació esta prevista 
en un solar que, quan s'urbanitzi el Pla Parcial de la Canal 2, passarà a ser municipal i per a 
equipaments. Però en el moment d'obrir la nova escola aquest terreny encara no esta 
urbanitzat, ni és propietat de l'Ajuntament, ni -encara menys- no es pot cedir a la Generalitat 
per a la construcció de I'escola. De fet, la Generalitat mai no ha redactat el projecte. A més, 
amb la crisi econòmica i de la construcció s'aturen les urbanitzacions i no es preveu que en un 
futur pròxim s'endegui la urbanització dels solars on hauria d'anar ubicada I'escola. 
 
Davant d'aquest fet, i preveient un descens de la natalitat, l'Ajuntament proposa al Departament 
la cessió del terreny ubicat entre la Cuca Fera i I'actual Castell per construir-hi el nou edifici. 
Aquest solar és ja propietat de I'Ajuntament, està urbanitzat i ha de ser relativament ràpid el 
tràmit de cessió de la propietat. El que passa és que la seva mida permet una escola d'una 
línia, no de dues com sempre havia exigit el Departament. Finalment el Departament ho 
accepta i s'inicia el procés de cessió, que finalitza I'any 2012. Novament l'Ajuntament fa els 
deures però el Departament no ha procedit encara a la redacció del projecte ni -menys encara- 
a la seva execució. 
 
Situació actual 
 
L'1 de febrer d'enguany, el Departament comunica a la direcció de l'Escola El Castell que el 
proper curs no autoritzarà I'obertura de P3 perquè el descens de natalitat fa que a Tona hi hagi 
alumnes només per a quatre línies de primària (dues de públiques i dues de concertades) i no 
per a cinc, com fins ara. Davant d'aquest fet, que suposa una mort lenta de I'escola i no és ben 
acollit per la direcció del Castell, es proposa una integració de I'escola El Castell a l'Escola de 
l'Era. 
 
Analitzada amb profunditat aquesta proposta per part de les direccions de les dues escoles i de 
les dues AMPA, així com dels grups polítics representats a l'Ajuntament, s'evidencia que 
aquesta integració, tal com es planteja, comporta problemes greus que poden afectar 
considerablement la qualitat de I'ensenyament públic d'infantil i primària a Tona pels motius 
següents:  
 
1. A I'edifici actual de l'Era no hi cap la totalitat de I'alumnat de les dues escoles, perquè 6 

cursos s'haurien de triplicar atès el nombre d'alumnes nascuts entre el 2002 i el 2008. 
Això comportaria que els alumnes de 5é i 6é de primària haurien de deixar l'Era i fer les 
classes als mòduls on actualment hi ha El Castell. Haurien, a més, de desplaçar-se 
diàriament d'un centre a I'altre pel servei de menjador, acollida matinal i extraescolars 
amb les incomoditats i riscos que aquest fet comportaria. 

2. La integració sobtada de I'alumnat de I'Escola El Castell, que ha estat format amb un 
mètode pedagògic molt específic, a l'Escola de l'Era, amb un mètode diferent, pot 
presentar dificultats pedagògiques per a I'alumnat del Castell. Cal afegir també el 
trencament inesperat de les expectatives de les famílies que van escollir en primera 
opció I'oferta de l'Escola El Castell, una escola, recordem-ho, prevista pel Departament 
d'Educació fa tan sols 6 anys com de dues línies. 

3. L'Escola de I'Era es veuria sotmesa a una nova massificació quan encara el 
Departament no ha executat les obres de millora promeses i previstes en el Pla 
Director. 
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4. Tot aquest rebombori comportaria també problemes importants de gestió i organització 
de determinats serveis de l'Era, i de manera especial dels serveis oferts per I'AMPA, 
com el servei de menjador. Així mateix, caldria una inversió important en els mòduls 
actuals per dotar-los del mateix nivell de serveis que hi ha a I'Era per al cursos superiors 
com, per exemple, en PDI, entre d'altres. 

5. És una opció, d'altra banda, que no convenç ni els consells escolars de l'Era, ni del 
Castell, ni el consistori del municipi. 

 
Davant de tots aquests fets, després de reflexionar-hi i donar-hi moltes voltes, amb voluntat de 
ser constructius i propositius, entenent la realitat econòmica del país i la demogràfica del 
municipi, moguts per I'únic interès de garantir el millor funcionament possible de I'escola 
pública d'infantil i primària de Tona ara i en el futur, i amb el consens de tots els estaments del 
municipi implicats (direcció de l'Escola de I'Era, direcció de I'Escola El Castell, representants 
del sector pares dels consells escolars d'ambdues escoles, grup municipal de Convergència i 
Unió i grup municipal de Tona Futur), elevem a la Delegació Territorial del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la següent: 
 
Proposta 
 
1. Deixar sense efecte la proposta d'integració de I'Escola El Castell a l'Escola de l'Era en 

el curs 2013-2014. 
2. Permetre la continuïtat de tota la línia de l'Escola El Castell durant 6 o 7 anys, fins que 

la capacitat de I'edifici de l'Escola de l'Era permeti acollir-hi la totalitat de I'alumnat. 
3. Permetre la continuïtat, per tant, del projecte educatiu de l'Escola El Castell durant 

aquest anys. No obstant això, les direccions d'ambdues escoles iniciaran aquest mateix 
curs un procés de posada en comú i de progressiva unificació dels dos projectes 
pedagògics per elaborar-ne un de comú que haurà estat treballat, consensuat i 
compartit en el moment de la integració. Això garantirà un transit no tan traumàtic i més 
racional i prudent, pensant sobretot en I'alumnat, del procés d'integració. 

4. Aquest espai de temps ha de ser aprofitat pel Departament d'Ensenyament per executar 
al més aviat possible les obres previstes en el Pla Director, cosa que ha de garantir que 
I'edifici de l'Era estigui en les condicions més òptimes possible per afrontar amb 
garanties el procés d'integració i garantir una oferta d'ensenyament primari públic al 
municipi de Tona amb la millor qualitat i les millors condicions. Cal, en aquest sentit, un 
compromís i un calendari d'execució. 

5. L'Ajuntament de Tona ofereix al Departament d'Ensenyament, si aquesta proposta és 
acceptada, el canvi d'ubicació de l'Escola El Castell dels mòduls actuals a I'edifici de 
I'escola Cuca Fera, a partir ja del curs 2013-2014 i fins a la integració a I'Era. 

6. Es crearà una Comissió de Seguiment de tot el procés amb representació del 
Departament d'Ensenyament, dels consells escolars de I'Era i El Castell, i del consistori 
de Tona. 

7. Per acabar, volem insistir en el caràcter positiu, constructiu, propositiu i possibilista amb 
que ha estat elaborada aquesta proposta, i en el consens i unanimitat amb què compta 
per part de tota la comunitat educativa pública i de tot el consistori de Tona.” 

 
Davant de tot el precedent, per unanimitat s'acorda: 
 
Primer.- Donar ple suport al contingut del document que figura a la part expositiva d'aquesta 
moció, proposat per les direccions i els consells escolars de les escoles Era de Dalt i El Castell, 
i pels grups polítics amb representació al consistori de Tona Convergència i Unió i Tona Futur. 
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Segon.- Trametre els acords compresos en aquesta moció a la Delegació Territorial de la 
Catalunya Central del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i a les 
direccions i a les AMPA de les escoles Era de Dalt i El Castell. 
 
 
22. PRECS I PREGUNTES 
 
Pere Medina: 
 
Són un parell de precs. Primer un referent als menjadors escolars. Algunes escoles que tenen 
conveni amb una empresa per a la gestió del servei de menjador, que finalitza aquest curs, des 
del Consell Comarcal se’ls ha anat informant de la dificultat que tindran per adjudicar 
directament la gestió com es feia fins ara. Se’ls comenta que amb la disminució d’alumnes que 
utilitzen el menjador és necessari integrar el major nombre d’escoles en la gestió que porta el 
Consell per poder aconseguir un millor preu en l’àmbit comarcal. Segurament aquesta és una 
raó prou valida d’àmbit general, però volem fer arribar al Consell la veu de diversos pares i 
AMPA que fins ara han portat la gestió del seu menjador de manera satisfactòria i que ara es 
veuran, segons les informacions que tenim, empesos a entrar en el bloc dels menjadors 
gestionats pel Consell Comarcal. Per a aquests pares, que no oblidem paguen perquè els seus 
fills acudeixin als menjadors escolars, és molt important estar satisfets amb el model de 
menjador que volen i sobretot amb la qualitat d’allò que mengen els seus fills. Per això aquesta 
intervenció del grup dels Independents, més que saber quines són les raons del Consell, que ja 
les coneixem, ja que alguns de nosaltres hem parlat directament amb la Mercè Puntí, volem 
trencar una llança a favor de la possibilitat que les escoles que ho desitgin puguin seguir 
gestionant el menjador escolar com fins ara; ens sembla que en un moment com aquest és 
molt important no trencar una dinàmica que compta amb el suport de les AMPA, els mestres, 
els pares i la majoria dels ajuntaments. 
 
Mercè Puntí: 
 
Gràcies senyor Pere Medina per aquest prec. Vull dir-li un parell de coses. Primer és que ha 
utilitzat la paraula empesos i no és així, nosaltres no obliguem a ningú, ni molt menys. Segona 
cosa, valorem moltíssim que hi hagin AMPA que gestionin el servei de menjador, que a més a 
més ho fan molt bé pel nombre d’alumnes que tenen, etc. També és veritat que la fórmula dels 
menjadors escolars s’ha d’anar ajustant als temps perquè les circumstàncies han canviat i per 
això nosaltres estem treballant perquè passat festes tinguem un matí de treball amb els 
directors i les directores de totes les escoles per intentar consensuar aquest tema. Vull trencar 
una llança a favor de la concessió que té el Consell Comarcal perquè els alumnes mengen bé, 
tot i que és una qüestió delicada, ja que hi ha opinions de tot. Nosaltres intentem garantir el 
millor servei possible i si hi ha alguna cosa actuem per solucionar-la de la millor manera. 
Gràcies per l’aportació, perquè això sempre ens esperona a posar-hi més atenció. 
 
Èric Vila: 
 
La llança a favor la trencaré unes quantes vegades perquè vinc del món de l’ensenyament i he 
estat menjant de Vespella durant anys i és vergonyós. Els convido a tots, els que són 
representants municipals, que aquells que tinguin Vespella vagin un dia normal a menjar al 
menjador escolar i quedaran sorpresos i potser entendran perquè a vegades els nens no volen 
menjar a les escoles. 
 
Mercè Puntí: 
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No voldria allargar el tema, però jo he anat a molts menjadors i concretament la setmana 
passada al Castell hi vaig menjar perfectament bé i en altres també. Penso que no està gens 
malament. 
 
Joan Roca: 
 
No és objecte d’avui avaluar els serveis de menjador. El Consell Comarcal en el seu dia va fer 
un concurs, que va guanyar una empresa que tenia unes condicions a seguir que fins ara ha 
seguit. Ja hem dit que cada centre té l’autonomia de decidir si vol la cuina pròpia o si es vol 
mancomunar a la del Consell Comarcal. Si el que voleu és avaluar el servei del concursant que 
ha guanyat el concurs, us encomano que parleu amb la Mercè que coordinarà les queixes i tot 
el que calgui, però hem d’entendre que els concursos precisament es basen en dir el servei és 
aquest, el preu és aquest i el menjar és el que està tipificat. El Consell Comarcal ofereix un 
servei i cada escola, lliurement, pot acollir-s’hi o no. Sí que és veritat que la reducció de 
quantitat d’usuaris fa que siguin econòmicament poc viables els menjadors petits i per això 
donem l’alternativa. 
 
Pere Medina: 
 
Quan he dit la paraula “empeny” no volia dir que es coaccioni des del Consell Comarcal, però 
que en el nou procés es tinguin en compte aquestes realitats que hi ha en diferents escoles i 
crear una bona dinàmica entre les escoles, les AMPA i els ajuntaments. 
 
Èric Vila: 
 
Si he fet aquest apunt és perquè a l’hora de valorar la nova concessió es puguin buscar 
productes ecològics, productes de quilòmetre zero i cuines més properes i no tant de 
macrocuines com la que hi havia fins ara. 
 
Liliana Vilanova: 
 
Un prec: revisem el reglament i deixem participar al públic; més que tot perquè ens queixem 
que a vegades els polítics estan més allunyats de la ciutadania i actes com el d’avui encara ho 
refermen més. 
 
Roser Mas: 
 
Una pregunta política: quina opinió mereix al conjunt del govern del Consell Comarcal la 
proposta que diuen que presentarà en breu la consellera de Governació, Joana Ortega, en 
relació a eliminar una part dels consells i deixar el control polític d’aquestes institucions en 
mans només del Consell d’Alcaldes ? 
 
Joan Roca: 
 
Avui precisament hem anat a Governació a parlar amb el director general i ha sortir el tema 
sobre el qual ha fet la següent reflexió -que penso que és molt assenyada- i contestarà 
ràpidament a aquesta pregunta: “primer haurem de llegir la llei i llavors treure’n les 
conclusions”. El que està clar és que fins ara encara no han tret res i tot el que es parla ara és 
per boca de..., o ho jo he sentit que... Segurament la setmana que ve sortirà la versió del 
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Departament de Governació i a partir d’aquí, a criteri nostre, defensar la institució. Però obrir 
debats abans que surti el text no és del tot correcte i és una pèrdua de temps. 
 
Roser Mas: 
 
De totes maneres, com diuen en castellà: “cuando el río suena, agua lleva”. 
 
Liliana Vilanova: 
 
Nosaltres volíem fer una pregunta respecte al tema de les clàusules socials: hi ha la previsió 
que en futures contractacions del Consell Comarcal hi figurin ? 
 
Anna Seijas: 
 
Hi ha un compromís pres per la Comissió Permanent del Ple que fa referència a aquest tema i 
ja vàrem tenir una reunió amb el conseller Pere Medina que es va oferir perquè treballa en una 
empresa del sector; hi estem treballant i vàrem quedar que després de Setmana Santa ens 
tornaríem a trobar per treballar un text que llavors es proposarà a la resta de partits polítics. 
 
Jordi Serra: 
 
Aquí s’han lligat dos temes, la reforma dels consells comarcals i el que venim a fer aquí. Hi ha 
un tema que si som polítics hi venim a fer política, i som polítics en tant que representants dels 
nostres ajuntaments. Això no és un parlament comarcal, com bé ha dit en Jordi, sinó que venim 
a donar suport com Administració de segon grau als ajuntaments. Per suposat que haurien de 
donar la veu als veïns. Als plens de l’Ajuntament de Roda tots els veïns tenen la paraula i 
poden venir a dir el que faci falta, referent al poble. Aquí estem parlant d’una Administració de 
segon grau, que vol dir que si féssim els canvis i acceptéssim mocions que no han estat 
aprovades per l’Ajuntament de Roda, el grup de Convergència, que allà està a l’oposició, 
agafarà la moció i la portarà aquí al Consell Comarcal i com que aquí tenen majoria l’aprovaran 
i cridaran als veïns de Roda perquè la defensin. No podem confondre els espais i si volem 
donar sentit als consells comarcals ho farem donant els serveis als municipis. 
 
Pere Medina: 
 
El passat 19 de març va sortir publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona un anunci 
d’aprovació d’un pla d’operacions de tresoreria pels consells comarcals per a l’any 2013 en el 
qual hi ha un apartat que diu: “així s’articula la creació d’un nou pla per operacions de tresoreria 
pels consells comarcals 2013 consistent en prestar assistència econòmica als consells 
comarcals del seu àmbit territorial que es concreta en proporcionar un sistema de cobrir 
temporalment la insuficiència de recursos líquids disponibles amb els quals fer front a les seves 
despeses”. Concretament el Consell Comarcal d'Osona ha rebut 647.272 euros i voldríem 
saber quina és la situació de Tresoreria del Consell Comarcal ? perquè això ens ha deixat una 
mica sorpresos. 
 
Anna Seijas: 
 
És un pla que la Diputació de Barcelona ha tret per a tots els consells comarcals de la 
província, semblant al que va treure l’any passat per als ajuntaments, al qual els consells 
comarcals no hi podien accedir. Fins el 13 d’abril, si no recordo malament, els consells 
comarcals ho poden sol·licitar i, per tant, en la propera Comissió Permanent del Ple es 
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proposarà aprovar la sol·licitud de l’ajut que és positiu per a nosaltres, ja que actualment tenim 
una pòlissa de crèdit de la qual paguem uns interessos i si podem utilitzar l’ajut de la Diputació 
de Barcelona sense interessos ens permetrà estalviar diners. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, lliuro aquesta acta. 
 
 El president,         El secretari, 
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