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

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

Ple del Consell Comarcal
2/2013
Ordinària
26 de juny de 2013
de les 19 hores a les 19 hores i 32 minuts
Sala de Sessions

Hi assisteixen
President
Vicepresidents:

Joan Roca Tió
Manel Romans Sànchez, vicepresident primer
Jordi Serra Macià, vicepresident segon
Miquel Arisa Coma, vicepresident tercer

Consellers:
CiU
Josep Anglada Dorca
Carles Banús Puigivila
Salvador Baroy Sànchez
Francesc Xavier Farrés Fabré, portaveu suplent
Josep Maria Masramon Falgueras, portaveu
Eudald Parcerisas Camprubí
M. Mercè Puntí Sañé
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
Jacint Raurell Bernadà, portaveu suplent
Sergi Vilamala Bastarras, portaveu
IDO
Anna Magem Marsó, portaveu suplent
Pere Medina Serrahima, portaveu
Èric Vila de Mas
PxC
Josep Anglada Rius, portaveu
Antoni Sánchez Gueldos, portaveu suplent
ICV-EUiA-EPM
Roser Mas Illamola
CUP
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Liliana Vilanova Orriols
Gerent
Secretari
Interventor

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

No hi assisteixen:
Maribel Matas Babón
Josep Rovira Parés
Joan Sadurní Camps
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació del Compte General de l’exercici de 2012 del Consell Comarcal i de l’OARCO
Expedient núm. 5/2013 de modificació de crèdits
Delegació de la competència de contractació en la Comissió Permanent del Ple i de la
formulació de requeriments en la Presidència en els supòsits en que el Ple sigui òrgan de
contractació
5. Aprovació inicial projecte: “Nou subministrament elèctric EDAR la Guixa”
6. Aprovació inicial projecte: “Ampliació de la captació d’aigua de l’ETAP d’Osona Sud i
instal·lació d’una nova canonada d’impulsió des de la captació fins a la planta”
7. Classificació del lloc de treball de vicesecretaria
8. Modificació de fitxers de dades de caràcter personal
9. Adhesió a la Xarxa Perifèrics d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la
salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues
10. Donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple
11. Resolucions de presidència, vicepresidència i gerència
12. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
Abans d’iniciar-se la sessió el president Joan Roca, diu:
Agrairia als consellers comarcals, a petició de l’últim Ple, que paréssim els mòbils; d’aquesta
manera la sessió serà més continuada i més tranquil·la. I també que adoptéssim una actitud
positiva i no estiguéssim amb actitud “escarxofada” per no molestar a algunes persones de la
premsa i evitar que tornin a sortir comentaris, com va passar en el darrer Ple.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior (acta 1/2013).

2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 2012 DEL CONSELL
COMARCAL I DE L’OARCO
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Votació
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Sotmesa a votació la proposta d’acord presentada, s’obté el resultat següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

28,
0
2,

corresponents als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSCPM, IdO i PxC
corresponents als membres presents dels grups polítics ICV-EUiA-EPM
i la CUP

En vista del resultat obtingut, el president declara aprovat per majoria absoluta, el següent:
Acord
Fets i antecedents
Una vegada exposat al públic el Compte General del pressupost de l'exercici de 2012 del
Consell Comarcal d'Osona i de l'Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d’Osona,
mitjançant l'edicte publicat en el BOPB del dimecres 17 d’abril de 2013, sense que s'hagi
presentat cap tipus de reclamació o observació, segons es desprèn del certificat de secretaria
que s'acompanya,
Vist l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 19 de juny de 2013, pel qual
es proposa al Ple Comarcal, la seva aprovació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 19 de juny de 2013.
Fonaments de dret
Articles 212 i 223 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
Proposo al Ple Comarcal l’adopció dels acords següents:
1.- Aprovar el Compte General del pressupost de l'exercici de 2012 del Consell Comarcal d'Osona i
de l'Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d’Osona.
2. Donar trasllat del present acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
3. Donar-ne trasllat, també, a la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials del
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

3. EXPEDIENT NÚM. 5/2013 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
Fets i antecedents
Examinat l’expedient tramitat per la modificació de crèdits núm. 5 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 19 de juny 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.
Per unanimitat s'acorda:
1r.- Aprovar l’expedient núm. 5/2013 de suplement i modificació de crèdits en el pressupost de
2013 segons el detall següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2013
Inicial
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol IV - Transferències corrents
04.450.62
Aportació Diputació conveni oficina comarcal
06.461.11
Aportació Diputació productes de la terra
Total capítol IV
Capítol VIII - Actius financers
Aplicació romanent de Tresoreria per despeses
01.870.01
generals
Total capítol VIII
ESTAT DE DESPESES - BAIXES
06.460.479.00 Aportació Parc Tecnològic
Total a suplementar
ESTAT DE DESPESES
Capítol II - Despeses de béns corrents i serveis
03.332.226.00
Despeses arxiu comarcal
04.337.226.09
Conveni tècnic compartit
06.431.227.99
Productes de la terra
Total capítol II
Capítol VIII - Actius financers
06.430.860.01
Adquisició accions de Creació
Total capítol VIII
Total increment

38.494,00
18.000,00

Augment

6.000,00
12.000,00
18.000,00

Total

44.494,00
30.000,00

18.601,00
18.601,00
10.000,00

10.000,00
46.601,00

0,00

8.000,00
48.300,00
15.000,00

18.000,00
6.000,00
12.000,00
36.000,00

26.000,00
54.300,00
27.000,00

10.601,00
10.601,00
46.601,00

2n.- 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.
3r.- 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 automàticament amb caràcter definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord exprés.
4t.- 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.
5è.- Facultar el president del Consell Comarcal per signar tota la documentació necessària per
a l’efectivitat d’aquest acord.
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4. DELEGACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE REQUERIMENTS EN LA PRESIDÈNCIA EN ELS
SUPÒSITS EN QUE EL PLE SIGUI ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Intervencions i debat
Roser Mas:
Malgrat que el nostre vot serà favorable, entenem que per un tema de transparència valdria la
pena que aquestes coses passessin pel Ple comarcal.
Anna Seijas:
Es fa perquè el Ple comarcal és cada tres mesos i per agilitzar els tràmits.
Roser Mas:
Ja ho entenc, però tot i això penso que valdria la pena que fos el Ple comarcal.
Acord
Fets i antecedents
1.- La Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en endavant i indistintament
TRLCSP, en el seus apartats 1 i 2, fa una distribució de les competències en matèria de
contractació en l’àmbit local en els termes següents:
“1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Així mateix correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals l’adjudicació de concessions
sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions
d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia
indicats.”
“2. Corresponen al ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes no
esmentats a l’apartat anterior que subscrigui l’entitat local.
Així mateix correspon al ple l’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l’adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial i també l’alienació del patrimoni quan no
estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic de qualsevol
valor.”
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D’aquest règim competencial se n’extreu, sense dificultat, la conclusió que els expedients de
contractació en els quals el Ple és l’òrgan de contractació són aquells de major transcendència
jurídica i econòmica, atesa la seva elevada quantia.
2.- Per acord del Ple comarcal en sessió extraordinària de data 27 de juliol de 2011 i en el sisè
punt de l’ordre del dia es va adoptar l’acord que, en la part que interessa a efectes d’aquest
informe, és del tenor literal següent:
“Tercer.- Delegar en la Comissió Permanent del Ple les atribucions plenàries següents:
j) Les contractacions de tota mena quan el seu import superi el 5% dels recursos ordinaris del
pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes plurianuals quan la seva
durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les
seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia més amunt assenyalada.”

Tot i que s’observa una errada en l’abast de la delegació efectuada, car no es possible delegar
allò sobre el que no es té competència, en aquest cas les contractacions que superin el 5%,
quan fins al 10% correspon al president, l’objectiu d’aquesta delegació és obvi: agilitar al màxim
la tramitació dels expedients de contractació, atès el règim de sessions ordinàries que s’ha fixat
el Ple comarcal.
Efectivament, el Ple comarcal de data 27 de juliol de 2011 va adoptar l’acord, que en la part
que interessa, diu el següent:
“Primer.- Establir una periodicitat trimestral en el règim de sessions plenàries, i que el Ple del Consell faci les
seves sessions ordinàries en primera convocatòria el darrer dimecres de l’últim mes de cada trimestre
natural, a les 19 hores. Per al supòsit que aquest dia s’escaigui en festiu la sessió es farà, amb el mateix
caràcter, el primer dimecres hàbil següent. En tot cas la sessió no es podrà perllongar més enllà de les 24
hores del mateix dia.”

La posada en comú d’aquest dos acords: règim de delegació competencial i règim ordinari de
sessions, confirmen l’afirmació anterior respecte de la pretensió d’agilitar els procediments de
contractació administrativa, car es compadeix malament mantenir una competència que
únicament es pot exercir de manera ordinària cada tres mesos.
Ara bé, la delegació competencial efectuada pel Ple no va tenir en compte el que estableix
l’article 151.2 del TRLCSP (que prové del redactat per la Llei 34/2010), de 5 d’agost, que
disposa que s’ha de formular un requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
L’anàlisi de la naturalesa d’aquest requeriment mostra que es tracta d’un acte de contingut
totalment reglat i per tant d’una mera comunicació. No obstant això, els efectes que desplega, i
també per al supòsit que no s’atenguin, són especialment rellevants ja que de no presentar-se
la documentació en el termini fixat, cal entendre que el licitador ha retirat la seva oferta, amb les
conseqüències que d’aquest fet se’n deriven.
I el mateix és d’aplicació en el supòsit de l’article 156.3 del TRLCSP, que té una naturalesa
anàloga a la de l’anterior requeriment que s’ha esmentat.
I és en aquest article transcrit on rau la problemàtica per fer efectiu l’objectiu perseguit pel Ple i
ja repetit més amunt: agilitar la contractació.
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Aquí ve a tomb esmentar que el Ple comarcal en sessió tinguda el dia 27 de juliol de 2011 i en
el punt sisè dels que formen part de l’ordre del dia, va adoptar, en la part que aquí interessa, el
següent acord:
“Sisè.- Disposar que la Comissió Permanent del Ple faci les sessions ordinàries amb caràcter mensual i
que aquestes tinguin lloc el segon dimecres de cada mes a les 19 hores, sense perjudici de les sessions
extraordinàries que es puguin convocar. Per al supòsit que aquest dia s’escaigui en festiu la sessió es
farà, amb el mateix caràcter, el dimecres següent.”

Si la finalitat de la delegació és maximitzar els principis d’agilitat i eficiència, tenint en compte
que la delegació plena de la competència en matèria de contractació no assoleix el seu
objectiu, puix que com ja s’ha dit, la Comissió Permanent del Ple té establert el seu règim
ordinari de sessions en una al mes, sovint es fa difícil compaginar els requeriments amb el
règim de sessions.
A la vista d’aquesta circumstància és fa evident la conveniència de delegar en la presidència de
la Corporació, la formulació dels requeriments esmentats.
Tanmateix i advertida l’errada pel que fa a l’abast de la delegació efectuada també cal
determinar aquest abast en la Comissió Permanent del Ple.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 19 de juny de 2013.
Fonaments de dret
Article 151.2, 156.3 i Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
Article 51 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Articles 52, 57 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).
Articles 13 i 14 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre (TRLOCC).
Articles 22 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC).
Article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).
Per unanimitat s'acorda:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de delegació a què es refereix el punt tercer, lletra j) de
l’acord núm. 6 del Ple comarcal en sessió tinguda el dia 27 de juliol de 2011, relatiu a la matèria
de contractació.
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Segon.- Delegar en la Comissió Permanent del Ple les competències que com a òrgan de
contractació ostenta el Ple respecte dels contractes d’obres, de subministraments, de serveis,
de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats i en
general les contractacions de tota mena quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada
quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la
quantia més amunt assenyalada, excepte el requeriment a que es refereix el punt quart
d’aquest acord.
Tercer.- Delegar en la Comissió Permanent del Ple les competències que com a òrgan de
contractació ostenta el Ple respecte de l’adjudicació de les concessions sobre els béns de la
Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com
l’alienació del patrimoni en els casos en que no estiguin atribuïdes a la presidència, i dels béns
declarats de valor històric o artístic qualssevol que sigui el seu valor.
Quart.- Delegar en la presidència de la Corporació en relació amb els expedients en què el Ple
de la Corporació és l’òrgan de contractació, i amb la facultat de resoldre els recursos que si
escau s’hi interposin, la formulació dels actes següents:
-

-

els requeriments a efectuar als licitadors proposats com a adjudicataris dels contractes,
relatius a la documentació a presentar, i previstos en l’article 151.2 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
els requeriments a efectuar als adjudicataris dels contractes, perquè els formalitzin,
previstos a l’apartat dos de l’article 156.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Cinquè.- Tots els requeriments formulats han d’incloure l’expressió “per delegació del Ple” i
caldrà indicar l’acord de delegació i de la publicació en el Butlletí Oficial de la província de
Barcelona, i es consideraran dictats pel Ple de la Corporació.
Sisè.- Aquests acords entraran en vigor l’endemà de la seva adopció, i produiran efectes
jurídics fins que el Ple acordi la seva avocació o revocació.
Setè.- Les competències delegades a la Comissió Permanent del Ple i de la presidència en cap
cas podran ser delegades en favor de tercers i seran exercides per l’òrgan delegat.
Vuitè.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i en el de
Girona, i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Novè.- Ratificar i convalidar els actes que s’hagin dictat per la presidència fins el dia d’avui en
relació als requeriments efectuats en matèria de contractació.

5. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE: “NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EDAR LA
GUIXA”
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
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Antecedents
Des de la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de la Guixa
el subministrament elèctric s’ha fet a partir d’un generador ubicat al costat de la caseta de control.
Això ha continuat així per la dificultat de trobar un punt de connexió amb la companyia elèctrica en
algun lloc adient per evitar l’oposició de l’ordenança municipal que vol evitar la construcció de
noves línies aèries elèctriques per zones urbanes
El projecte tècnic que es vol aprovar defineix les característiques de la instal·lació que s’ha de fer
per dotar de submnistrament elèctric procedent de la xarxa a l’EDAR de la Guixa.
Aquest projecte tècnic, denominat Nou subministrament elèctric EDAR la Guixa, redactat per
l’enginyer industrial, Jacint Selva Icart, té un pressupost d’execució per contracta de cent dos mil
noranta-dos euros amb vuitanta-un cèntims (102.092,81 €), amb l’IVA inclòs.
Els serveis tècnics comarcals han examinat l'expedient i el projecte esmentat i l’han trobat
conforme i el secretari ha emès un informe relatiu a la tramitació a seguir per tal d’aprovar aquest
projecte tècnic.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 19 de juny de 2013.
Fonaments de dret
El capítol 3 del títol 1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (ROASEL).
La Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa (LEF) i el Decret de 26 d’abril de 1957,
pel qual se n’aprova el Reglament.
Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari.
Per unanimitat s'acorda:
1- Aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra Nou subministrament elèctric EDAR la Guixa,
redactat per l’enginyer industrial Jacint Selva Icart, el qual té un pressupost d’execució per
contracta de cent dos mil noranta-dos euros amb vuitanta-un cèntims (102.092,81 €), amb l’IVA
inclòs. Queda aprovada alhora, en unitat d’acte i de forma inicial, la relació detallada de béns i
drets que s’expropien i que s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat, relació que figura com
a annex a aquests acords i conté les dades a què fa referència l’article 31 del ROASEL, una de les
quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i ocupació.
2- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra abans indicat així com la necessitat
d’ocupació dels béns i drets que hi ha identificats en la relació detallada a què fa referència
l’apartat anterior a efectes d’expropiació i d’ocupació.
3- Sotmetre el projecte esmentat, inclosa la relació detallada de béns i drets que s’expropien i
ocupen que en forma part, a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent al BOP, al DOGC, al diari El Punt
Avui, així com al tauler d’anuncis del Consell, comunicant-se, també, als ajuntaments on radica el
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bé a expropiar per tal que ho fixin al seu tauler d’anuncis. Tot això, als efectes d’al·legacions i de
reclamacions sobre el projecte; i, també, de corregir possibles errors en la relació de béns i drets
que s’expropien, i per últim, amb la finalitat de poder al·legar, si escau, el que es consideri pertinent
sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat
material o legal.
4- Notificar personalment els acords a tots els titulars de béns i drets a expropiar que consten en la
corresponent relació, fent alhora els advertiments i oferiments que es desprenen dels articles 19 de
la LEF i 18 del seu reglament.
Alhora posar en coneixement dels titulars de béns i drets expropiats que dins dels quinze dies
hàbils següents al de la recepció de la notificació dels acords, han d’acreditar davant d’aquest
Consell Comarcal la titularitat dels béns o drets, ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o
d’una còpia autenticada. Dins el mateix termini, els titulars de les finques objecte d’expropiació han
de presentar, davant de la corporació comarcal, l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles o, si
escau, el certificat estès per la gerència del Cadastre, atès el que disposen els articles 40 i ss. del
Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari, amb l’advertiment que l’incompliment d’aquest requeriment pot portar aparellades les
sancions que preveu l’article 71 de la norma esmentada.
En qualsevol cas la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la paralització del
procediment expropiatori.
5- Facultar el president i/o la gerent del Consell Comarcal, indistintament, tan àmpliament com en
dret sigui necessari en relació amb aquest acord.

6. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE: “AMPLIACIÓ DE LA CAPTACIÓ D’AIGUA DE L’ETAP
D’OSONA SUD I INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA CANONADA D’IMPULSIÓ DES DE LA
CAPTACIÓ FINS A LA PLANTA”
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
Antecedents
Aquest projecte tècnic, denominat Projecte executiu per l'ampliació de la captació d'aigua de
l'ETAP d'Osona Sud i per la instal·lació d'una nova canonada d'impulsió des de la captació fins a la
planta, redactat pels enginyers industrials, Josep Colomer Oferil i Blai Parramon Pla, té un
pressupost d’execució per contracta de sis-cents noranta-tres mil quatre-cents quaranta-quatre
euros amb deu cèntims (693.444,10 €) amb l’IVA inclòs.
Els serveis tècnics comarcals han examinat l'expedient i el projecte esmentat i l’han trobat
conforme i el secretari ha emès un informe relatiu a la tramitació a seguir per tal d’aprovar aquest
projecte tècnic.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 19 de juny de 2013.
Fonaments de dret
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El capítol 3 del títol 1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (ROASEL).
La Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa (LEF) i el Decret de 26 d’abril de 1957,
pel qual se n’aprova el Reglament.
Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari.
Per unanimitat s'acorda:
1- Aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra Projecte executiu per l'ampliació de la captació
d'aigua de l'ETAP d'Osona Sud i per la instal·lació d'una nova canonada d'impulsió des de la
captació fins a la planta, redactat pels enginyers industrials, Josep Colomer Oferil i Blai Parramon
Pla, el qual té un pressupost d’execució per contracta de sis-cents noranta-tres mil quatre-cents
quaranta-quatre euros amb deu cèntims (693.444,10 €) amb l’IVA inclòs.
Queda aprovada alhora, en unitat d’acte i de forma inicial, la relació detallada de béns i drets que
s’expropien i que s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat, relació que figura com a annex a
aquests acords i conté les dades a què fa referència l’article 31 del ROASEL, una de les quals
consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i ocupació.
2- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra abans indicat així com la necessitat
d’ocupació dels béns i drets que hi ha identificats en la relació detallada a què fa referència
l’apartat anterior a efectes d’expropiació i d’ocupació.
3- Sotmetre el projecte esmentat, inclosa la relació detallada de béns i drets que s’expropien i
ocupen que en forma part, a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent al BOP, al DOGC, al diari El Punt
Avui, així com al tauler d’anuncis del Consell, comunicant-se, també, als ajuntaments on radica el
bé a expropiar per tal que ho fixin al seu tauler d’anuncis. Tot això, als efectes d’al·legacions i de
reclamacions sobre el projecte; i, també, de corregir possibles errors en la relació de béns i drets
que s’expropien, i per últim, amb la finalitat de poder al·legar, si escau, el que es consideri pertinent
sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat
material o legal.
4- Notificar personalment els acords a tots els titulars de béns i drets a expropiar que consten en la
corresponent relació, fent alhora els advertiments i oferiments que es desprenen dels articles 19 de
la LEF i 18 del seu reglament.
Alhora posar en coneixement dels titulars de béns i drets expropiats que dins dels quinze dies
hàbils següents al de la recepció de la notificació dels acords, han d’acreditar davant d’aquest
Consell Comarcal la titularitat dels béns o drets, ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o
d’una còpia autenticada. Dins el mateix termini, els titulars de les finques objecte d’expropiació han
de presentar, davant de la corporació comarcal, l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles o, si
escau, el certificat estès per la gerència del Cadastre, atès el que disposen els articles 40 i ss. del
Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari, amb l’advertiment que l’incompliment d’aquest requeriment pot portar aparellades les
sancions que preveu l’article 71 de la norma esmentada.
En qualsevol cas la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la paralització del
procediment expropiatori.
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5- Facultar el president i/o la gerent del Consell Comarcal, indistintament, tan àmpliament com en
dret sigui necessari en relació amb aquest acord.

7. CLASSIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE VICESECRETARIA
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Intervencions i debat
Roser Mas:
Entenc que és una modificació del catàleg de llocs de treball.
Jaume Manau:
Per indicació del president respon el secretari dient que, efectivament, porta implícita una
modificació del catàleg, si bé en realitat sense variar res, ja que el lloc està en el mateix grup i
amb les mateixes funcions i únicament es modificació la classificació als efectes de l’habilitació
estatal, ja que es facilita que aquesta plaça pugui sortir a concurs. Des de fa anys està
classificada en categoria superior i això dificulta la seva provisió i, considerant que el Consell
Comarcal creu convenient disposar d’un lloc permanent de Secretaria, facilitaria el fet que la
seva provisió mitjançant concurs fos de la subescala de secretaria intervenció.
Roser Mas:
Això vol dir que la classificació professional de la persona que hi pot accedir és diferent ?
Jaume Manau:
Exacte.
Acord
Fets/Antecedents
1.- Per acord del Ple comarcal en sessió tinguda el dia 16 de març de 1994, entre d’altres, es
va crear, dins de l’organització del Consell Comarcal, una plaça de funcionari d’habilitació de
caràcter nacional de nivell B, pertanyent a la subescala de secretaria-intervenció, amb la
denominació de vicesecretaria, per a l’exercici de les funcions d’assistència jurídica a l’ens
comarcal i d’assessorament als municipis de la comarca, i també les funcions de fe pública i
assessorament legal preceptiu de la secretaria del Consell Comarcal, en els casos de vacant,
absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària de qui exerceixi la secretaria.
2.- Mitjançant resolució de 3 de maig de 1994 del Director general d’administració local,
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1900, de data 25 de maig de
1994, es va classificar com a classe 3a, categoria de secretaria-intervenció, el lloc de treball de
vicesecretaria del Consell Comarcal d’Osona.
3.- Per resolució de la Dirección General de la Función Pública de data 31 de maig de 1994, es
va disposar la publicació conjunta de les classificacions de diferents llocs de treball reservats a
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funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, entre les quals hi figura el
lloc de treball a que s’ha fet esment més amunt.
4.- Amb posterioritat i per acord del Ple comarcal en sessió de data 26 de juny de 2002 es va
acordar sol·licitar a la Direcció general d’Administració local la classificació d’aquest lloc de
treball en classe primera, categoria superior.
5.- Per Resolució GRI/2331/2002, de 12 d’agost, del Director general d’Administració local,
publicada al DOGC núm. 3702, de data 20 d’agost de 2002, es va reclassificar el lloc de treball
de Vicesecretaria en classe primera, categoria superior.
6.- Per Resolució de 25 de setembre de 2002, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 251,
de data 19 d’octubre de 2002, de la Dirección General para la Administración Local, es va
disposar la publicació conjunta de les classificacions de diversos llocs de treball de funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, entre les quals hi figura el lloc
esmentat.
7.- A principis de l’any 2012 es va jubilar la persona que ocupava el lloc de treball de
vicesecretaria, sense que des de llavors s’hagi ocupat aquest lloc i la secretaria general del
Consell Comarcal ha etat assumida per la persona que ocupa el lloc de treball de secretari
tècnic mitjançant comissió de serveis.
8.- Les raons que van motivar al seu moment la classificació del lloc de treball en classe
primera han variat substancialment al llarg d’aquests anys, atès que el volum de tasques
assignades a aquests llocs de treball s’ha modificat substancialment, de tal manera que
assumeix també tasques d’assistència i assessorament als municipis.
9.- La manca de funcionaris disponibles dins de la categoria superior dificulten en gran manera
la provisió del lloc de treball de vicesecretaria, el que motiva que aquest lloc, juntament amb el
de secretaria general, no es pugui ocupar, romanent vacant.
10.- Atès que es d’interès de la Corporació disposar dins de la seva estructura organitzativa
d’un funcionari d’habilitació de caràcter nacional que presti els seus serveis d’assessorament
legal preceptiu i fe pública i que pugui substituir el lloc de secretaria general en els casos de
vacant, absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària de qui exerceixi la secretaria.
11.- Atès que la situació econòmica general aconsella la reducció de despeses i que les
funcions de col·laboració immediata amb la secretaria, que es el que correspon assumir a la
vicesecretaria es poden dur a terme de la manera més eficient mitjançant un lloc de treball de
la subescala de secretaria-intervenció.
12.- De conformitat amb el que estableix l’article 8.a), del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel
qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, que disposa que correspon a la Direcció
General d’Administració Local, a proposta de la corporació interessada, la classificació dels
llocs de treball de col·laboració immediata amb els de secretaria.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern,
emès en la sessió del dia 19 de juny de 2013.
Fonaments de dret
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Article 8.a), del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de
Catalunya.
Articles 2,g) i 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
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:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, la
classificació del lloc de treball de vicesecretaria de classe primera, categoria superior, en
classe tercera, subescala secretaria intervenció, grup A1.
Segon.- Si escau, un cop aprovada la classificació d’aquest lloc de treball, convocar concurs
ordinari de mèrits per a la provisió del lloc de treball de vicesecretaria d’aquest Consell
Comarcal, reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, que
pertanyin a la subescala de secretaria intervenció. Aprovar les bases específiques que han de
regir el concurs ordinari de mèrits per a la provisió del lloc de treball de vicesecretaria de classe
tercera d’aquesta Corporació.
Tercer.- Facultar el president i la gerent, indistintament, per al més eficaç desenvolupament
d’aquest acord i per dictar les resolucions que siguin necessàries.

8. MODIFICACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
Fets/antecedents
En data 30 de juny de 2005 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la creació, entre d’altres,
dels fitxers de dades de caràcter personal que tot seguit es detallen:
Núm. fitxer
16
17
18

Nom del fitxer
Agenda del Pla de ciutadania i immigració
Traductors del Pla de ciutadania i immigració
Formació del Pla de ciutadania i immigració

Nivell de seguretat
Baix
Mitjà
Mitjà

En data 29 de desembre de 2005 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la creació del fitxer
següent:
Núm. fitxer
27

Nom del fitxer
Gestió dels serveis de transport i menjador escolar i
ajuts individuals de menjador i desplaçament

Nivell de seguretat
Alt
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Els fitxers esmentats s’han de modificar per tal que permetin disposar de les dades necessàries
pel bon funcionament dels serveis que els gestionen i que ajudin al seu desenvolupament, tot
això d’acord amb les dades facilitades pels tècnics responsables de cada servei atenent a
requeriments tècnics i jurídics segons el cas.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de servies a les persones, emès en la
sessió del dia 19 de juny de 2013.
Fonaments de dret
La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant
LOPD) que té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les persones
físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar, estableix en l’article 20.1 que
la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques que continguin
dades de caràcter personal, només es podrà dur a terme en virtut de l’aprovació d’una
disposició general publicada en el diari oficial corresponent, i en l’apartat 2 detalla la informació
mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats.
L’article 39 de la LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre general de
protecció de dades, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió
del fitxer automatitzat.
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, estableix que correspon al Ple l’aprovació
d’ordenances.
Per unanimitat s'acorda:
1.- Aprovar la modificació del fitxers de dades de caràcter personal que a continuació es
detalla, d’acord amb les especificacions descrites en l’annex 1:
Núm. fitxer
16
17
18
27

Nom del fitxer
Usuaris del servei d’acollida i integració
Traductors del Pla de ciutadania i immigració
Formació del Pla de ciutadania i immigració
Gestió dels serveis de transport i menjador escolar i
ajuts individuals de menjador i desplaçament

Nivell de seguretat
Mitjà
Mitjà
Mitjà
Alt

2.- Procedir a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis
del Consell de la disposició de modificació dels fitxers indicats i de l’annex que els acompanyen
a efectes d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils.
3.- Si finalitzat el termini d’informació pública no s’han presentat reclamacions els acords
restaran aprovats definitivament.
4.- Facultar al president del Consell Comarcal d’Osona per a la formalització dels documents
que siguin necessaris per a l’execució del present acord i notificar al Registre de Protecció de
Dades de Catalunya (RPDC) la modificació dels fitxers indicats, una vegada s’hagi dut a terme
la preceptiva publicació de la disposició.
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9. ADHESIÓ A LA XARXA PERIFÈRICS D’ENS LOCALS I ENTITATS QUE TREBALLEN
PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LES DROGUES
El secretari llegeix la proposta d’acord.
Acord
Fets o antecedents
Des de l’any 2001, un grup d’ens locals, entre els que es troba l’Ajuntament de Lleida i entitats
de prevenció en l’àmbit de les drogues, es reuneixen periòdicament per compartir experiències
i esforços i per reflexionar davant aspectes nous de la realitat de les drogues i els patrons de
consum.
Aquestes trobades no tenen un marc i un reconeixement oficial i aquest fet limita tant els
objectius com les possibilitats d’acció de la Xarxa.
El Consell Comarcal d’Osona està desenvolupant programes de prevenció en l’àmbit de les
drogues i la Xarxa pot ser una eina de millora i suport a aquestes accions.
El consum de drogues representa un dels problemes més destacats des del punt de vista social i
de la salut i es constitueix com un fenomen multicausal i multidimensional, perquè les seves
conseqüències es manifesten tant en la vessant física com en la psicològica i social.
D’acord amb les recomanacions de l’OMS sobre educació i promoció de la salut i la importància
que atorguen a les iniciatives locals en aquest camp.
Cada municipi no viu una situació aïllada en relació amb les drogues, sinó que la situació és
comuna i global i el fet de treballar en xarxa és una estratègia que pot aportar més beneficis i
optimitzar costos i recursos.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de servies a les persones, emès en la
sessió del dia 19 de juny de 2013.
Fonaments de dret
D’acord amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; amb els articles
66 i 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i amb la Llei 20/85, de 25 de juliol, sobre mesures i
accions per a la prevenció i assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden
generar dependència.
Per unanimitat s'acorda:
1.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal d’Osona a la Xarxa Perifèrics d’ens locals i entitats
que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues.
2.- Manifestar l’acord amb els següents objectius derivats del document fundacional adjunt:
-

Reflexionar i definir les bases per a un model d’intervenció comunitària d’àmbit local en
matèria de drogues a Catalunya.
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-

Compartir elements tècnics (programes, propostes, metodologies i estratègies) en matèria
de prevenció i promoció de la salut.
Impulsar iniciatives d’intervenció i accions comunes segons disponibilitat pressupostària:
compartir experiències i recursos per al desenvolupament de les intervencions necessàries
en matèria de prevenció en l’ àmbit de les drogues en els diferents punts del territori.
Impulsar iniciatives que afavoreixin la sostenibilitat dels programes de prevenció en l’àmbit
de les drogues: clarificació de competències de les diferents administracions i de les fonts
de finançament.

3.- Desenvolupar activitats, programes o plans de prevenció de drogues seguint les línies
estratègiques i d’intervenció consensuades a través de “l’Estratègia Nacional” i el “Pla
d’actuació en prevenció 2010-2016: consum de drogues i problemes associats” de la
Generalitat de Catalunya , amb el compromís de donar-hi continuïtat i estabilitat, i sempre dins
els límits pressupostaris de la Corporació.
4.- Nomenar el senyor Jordi Casals i Prat com a representant polític i la senyora Rosa Altimiras
Rovira, representant tècnic del Consell Comarcal d’Osona, que podran delegar la seva
participació en la persona que estimin més convenient, i seran les persones que participaran en
la Xarxa Perifèrics.

10. DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL
PLE
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
Proposo que es doni compte al Ple Comarcal dels acords següents:
1.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 10 d’abril de 2013,
aprovatori del conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona. per l’acceptació del crèdit
concedit per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Operacions de tresoreria per a
consells comarcals 2013”, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 28 de febrer de
2013:
Import:
Tipus d’interès:
Amortització:
Terminis:

647.272,00 euros
0%
1 any
4 trimestrals

2.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 10 d’abril de 2013,
aprovatori del protocol a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i l’Organisme de gestió
tributària de la Diputació de Barcelona, regulador de les funcions de gestió, recaptació i inspecció
dels ingressos de dret públic de titularitat municipal, per l’atorgament d’una llicència d’ocupació
temporal, per un període de 4 anys comptats a partir de l’1 de gener de 2013.
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3.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 10 d’abril de 2013,
aprovatori del conveni a signar amb la Diputació de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de
Defensa Forestal d’Osona, pel recolzament a l’execució dels plans municipals de prevenció
d’incendis forestals (PPI) i del pla d’informació i vigilància contra els incendis forestals (PVI) en
els municipis de la comarca d'Osona.
4.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 10 d’abril de 2013,
aprovatori de l’adhesió al conveni de col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el
Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades.
5.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 8 de maig de 2013,
aprovatori de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració signat el dia 30 de maig de 2012,
amb el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Vic, per a la gestió de l’Oficina
Jove d’Osona.
6.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 8 de maig de 2013,
aprovatori de l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, i el Consell Comarcal
d’Osona, en matèria de polítiques de joventut per l’any 2013, formalitzat en data 12 de
desembre de 2012, amb una reducció del 10% de l’import previst en el conveni.
7.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 8 de maig de 2013,
aprovatori del conveni a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Tavèrnoles,
per a la realització del projecte tècnic “Tram de col·lector d’aigües residuals a la zona de les
piscines de Tavèrnoles”.
8.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 8 de maig de 2013,
aprovatori del conveni a signar entre la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal d’Osona i la
Federació d’agrupacions de defensa forestal d’Osona, per a la participació al Pla d’Informació i
Vigilància contra els incendis forestals per l’any 2013.
9.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 8 de maig de 2013,
aprovatori del text del document d’autorització d’ús del camí d’accés a l’Estació de bombament
(EB) de la carretera de Montrodon al municipi de Taradell a signar entre el Consell Comarcal
d’Osona, la propietat i l’Agència Catalana de l’Aigua.
10.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 8 de maig de 2013,
aprovatori del conveni tipus de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i
empreses de la comarca d’Osona, per a la realització de pràctiques no laborals en entorn productiu
dels joves participants en el programa Joves per l’ocupació
11.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 8 de maig de 2013,
aprovatori del conveni tipus de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i
empreses de la comarca d’Osona, per a l’adquisició d’experiència professional dels joves
participants en el programa Joves per l’ocupació
12.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 8 de maig de 2013,
aprovatori de la modificació del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal
d'Osona i el Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa d’experiència professional
per l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.
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13.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 8 de maig de 2013,
aprovatori del conveni de cooperació a signar entre el Consell Comarcal d'Osona, l’Ajuntament de
Torelló i l’Associació per a la defensa dels animals d’Osona, per a la recollida, dipòsit i control
dels animals de companyia abandonats o perduts.
14.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 8 de maig de 2013,
aprovatori del conveni de cooperació a signar entre el Consell Comarcal d'Osona, l’Ajuntament de
Centelles i l’Associació per a la defensa dels animals d’Osona, per al dipòsit i manteniment dels
animals de companyia abandonats o perduts.
15.- Acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 8 de maig de
2013, aprovatoris dels convenis de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i els
ajuntaments de Les Masies de Voltregà, Orís, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant
Vicenç de Torelló i Torelló, per a la contractació i execució de les obres de construcció d’una
estació de tractament d’aigües potables de la zona del Voltreganès i Osona Nord (ETAP 1a fase).
16.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 12 de juny de 2013,
aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona, l’Ajuntament
de Montesquiu i l’Associació per a la defensa dels animals d’Osona, per a la recollida i acollida
d’animals de companyia abandonats o perduts.
17.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 12 de juny de 2013,
aprovatori del conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses FOAP 2012, a signar entre
el Consell Comarcal d'Osona i el Centre d’Estudis de l’Esplai, per tal de realitzar pràctiques
professionals no laborals en el marc del Servei de Mediació Comunitària i Ciutadana de l’Àrea
d’Acollida i Integració del Consell Comarcal d'Osona.
18.- Acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 12 de juny de
2013, aprovatoris de les addendes de pròrroga per al segon semestre de 2013 dels convenis de
col·laboració i d’encàrrec de gestions signats en data 26 de març i 10 d’abril de 2012 entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal d'Osona, relatius al programa de
mediació per al lloguer social d’habitatges i a l’oficina local d’habitatge de la comarca d'Osona.
El Ple Comarcal se’n dóna per assabentat.

11. RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA 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, de
Vicepresidència 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.

12. PRECS I PREGUNTES
Liliana Vilanova:
Des de la CUP farem un prec i un parell de preguntes en relació al plec de clàusules dels
menjadors escolars. En primer lloc, ens sorprèn bastant, tot i que sabem que es van millorar les
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puntuacions, que només el 25,6 % de la puntuació total faci referència a la qualitat del menjar.
Entenem que l’empresa que ha d’agafar el servei de menjadors hauria de primar o equiparar
aquest punt als altres requisits que demanem dins els plec de clàusules, això com a prec. Les
preguntes, en el cas que l’estat espanyol augmenti l’IVA, són: com es gestionarà aquest
augment sobre el servei de l’empresa ? i, sobre el cànon de concessió que cobra el Consell
Comarcal a l’empresa, a què es destinaran aquests diners ?
Joan Roca:
Pots tornar a repetir la segona pregunta ?
Liliana Vilanova:
El cànon de concessió que entenc que cobra el Consell Comarcal -el plec de clàusules diu que
fins a 1000 alumnes és l’1 %, de 1000 a 1500 alumnes el 2 %, de 1500 a 2000 alumnes el 3 % i
més de 2000 alumnes el 3,5 %; per tant, aquests diners que cobrarà el Consell Comarcal, a
què es destinen ?
Anna Seijas:
Actualment no estem ni a 1000 comensals i, per tant, en el proper curs no hi hauria cànon, però
sempre s’han destinat a reposició de material de les escoles, com poden ser neveres,
rentaplats, etc, entre altres actuacions. Com que la concessió aquesta vegada és més petita
s’ha canviat el criteri i per això va en funció del nombre de comensals.
Joan Roca:
Referent a l’IVA, nosaltres estem subjectes a la resolució de la Generalitat de Catalunya que
ara aplica el preu de 6,20 euros com a màxim, IVA inclòs i, per tant, en cas d’augment d’IVA,
com que aquesta quantitat no es pot modificar, si la Generalitat de Catalunya no ho autoritza,
l’augment l’haurà d’assumir l’adjudicatari, sense poder-ho repercutir en les famílies. Referent al
prec, ja es va debatre en el seu moment i ja vàrem comentar que el preu de 6,20 dóna pel que
dóna i el marge de maniobra és molt just. Sí que el tant per cent podria ser un altre, però ens
sembla que és correcte premiar la vessant educativa dins del servei de menjador.
Anna Seijas:
Sobre aquest tema es va convocar una reunió amb tots els partits polítics i es va discutir i es va
exposar que tota l’experiència d’aquest anys ens demostra que en la presentació de les ofertes
totes les empreses treuen puntuació màxima, ja que totes compleixen pel que fa a nutrició,
qualitat, etc. i, per tant, és en la vessant pedagògica on es poden trobar diferències entre les
empreses.
Roser Mas:
Nosaltres voldríem fer, no sé si un suggeriment, un prec, una pregunta, una súplica o alguna
cosa d’aquest tipus sobre el tema de les rodalies del tren i concretament de la línia BarcelonaPuigcerdà, ja que s’ha fet públic el nou acord entre la Generalitat de Catalunya i la Renfe per a
la gestió de les rodalies fins al 2015. Suposo que ja sabeu que en aquest acord no hi ha cap
partida per a inversions, ni per al desdoblament fins a Vic, ni per a eixamplar els túnels de
Montcada -que és l’excusa que donen per poder fer una major freqüència de pas de trens-, ni
tampoc que el preu únic arribi fins a Ripoll. Des d’Iniciativa hem vist que el Vallès i el Bages
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estan organitzats, perquè han sortit grups, ens públics, etc. a protestar i han fet declaracions
per intentar fer pressió per tal que facin inversions a la línia 4. En canvi aquí, a Osona, trobem a
faltar una declaració institucional i per això pensem que el Consell Comarcal, a falta d’altres
organismes que entomin aquest tema, faci amb la màxima urgència possible una declaració
reclamant les millores de la línia, ja que és superestratègica per al territori. No podem parlar de
desenvolupament, parlar d’una Osona industrialitzada i d’una Osona que faci activitats per a
l’ocupabilitat de les seves persones si no hi ha ben previstes les línies en què es pugui moure
el transport i entenem que el tren és un dels més importants. S’hauria de recuperar una
proposta que va fer Torelló el juny de 2008 per intentar liderar un pacte comarcal de transport
públic i mobilitat que preveiés el tren i altres temes de transport a Osona i compartir-lo amb les
comarques veïnes per poder fer un pacte de comarques centrals catalanes i aconseguir les
millors condicions possibles en el tema de mobilitat i de transports.
Joan Roca:
Totalment d’acord. Podem recuperar el moviment que hi havia hagut amb un grup d’alcaldes
que lideraven el projecte de reclamar les inversions. Hem de fer esment que la línia 3 és d’una
sola via i això fa que qualsevol acció passi primer pel desdoblament, la xifra econòmica del qual
es dispara i per això les millores actuals es limiten a estètica.
Roser Mas:
Sí, però, probablement, si hi hagués una ampliació del túnel de Moncada, sense fer la inversió
milionària del desdoblament, podria augmentar la freqüència de pas dels trens i possiblement la
velocitat.
Joan Roca:
Probablement sí. En l’últim Consell d'Alcaldes i Alcaldesses va sortir el tema, potser enfocat
més en el transport en autobús, per incloure’l en l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es poden
treballar els dos temes i mirar quines accions podem fer per tirar endavant les millores.
Roser Mas:
Jo demanaria que es fes molt d’èmfasi en el tren, perquè entenem que és un transport molt
més de futur i molt més sostenible a curt termini que no pas una xarxa d’autobusos.
Joan Roca:
Estem completament d’acord; però vull tornar a fer l’incís en el tema de la doble via, que és un
dels colls d’ampolla que té aquesta línia.

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

El secretari,

