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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
4/2013
Ordinària
18 de desembre de 2013
de les 19 hores i 5 minuts a les 20 hores i 57 minuts
Sala de Sessions

Hi assisteixen
President
Vicepresidents:

Consellers:
CiU

Joan Roca Tió
Manel Romans Sànchez, vicepresident primer
Jordi Serra Macià, vicepresident segon
Miquel Arisa Coma, vicepresident tercer
Josep Anglada Dorca
Carles Banús Puigivila
Salvador Baroy Sànchez
Francesc Xavier Farrés Fabré, portaveu suplent
Josep Maria Masramon Falgueras, portaveu
Maribel Matas Babón
M. Mercè Puntí Sañé
Josep Rovira Parés
Antoni Serrat Callís
Marc Verdaguer Montanyà

ERC-AM
Jordi Casals Prat, portaveu
Elisabet Ferreres Vergés
Pere Molist Bover
Ramon Paret Móra
Òscar Pitarch Mas
PSC-PM
Maria Milagros Martínez Adan
Jacint Raurell Bernadà, portaveu suplent
Joan Sadurní Camps
Sergi Vilamala Bastarras, portaveu
IDO
Pere Medina Serrahima, portaveu
PxC
Josep Anglada Rius, portaveu
ICV-EUiA-EPM
Roser Mas Illamola
CUP
Liliana Vilanova Orriols
No adscrit
Antoni Sánchez Gueldos
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Gerent
Secretari
Interventor

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

S’excusen d’assistir-hi
Eudald Parcerisas Camprubí
Anna Magem Marsó, portaveu suplent
Èric Vila de Mas
No hi assisteixen:
Joan López Carol, portaveu suplent
Josep Sallent Comas
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació del pressupost, bases d’execució i plantilla de personal per a l’exercici de 2014
Aprovació estudi i modificació de tarifes de subministrament d’aigua en alta a Osona Sud
Modificació ordenances fiscals
Aprovació definitiva projecte: “Nou subministrament elèctric EDAR la Guixa”
Aprovació definitiva 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”
Modificació del Pla Especial Urbanístic de les xarxes d’aigua potable d’Osona
Proposta d’adequació del reglament de purins a la normativa reguladora de la gestió de
residus urbans
Conveni de col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per a l’encàrrec de
gestió de prestació de serveis de salut pública
Acord per a promoure una nova marca turística: Paisatges de Barcelona, en substitució de
la marca Catalunya Central, que compren les comarques de l’Anoia, el Bages i Osona
Ratificació d’acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple
Donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple
Resolucions de presidència, vicepresidència i gerència
Precs i preguntes

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

Moció del grup polític de la CUP al Consell Comarcal d'Osona de suport al referèndum
d’independència

Desenvolupament de la sessió:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Intervencions
Josep Anglada Rius:
Volia fer una prèvia abans de començar el Ple, en el sentit que ha estat una idea molt
encertada treure’m la persona que fins ara tenia asseguda al meu costat, perquè és evident
que avui no podia estar acompanyat d’una persona que és un fatxenda, un trepa i que és un
covard.
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Joan Roca:
Josep Anglada, això s’ha de comentar en l’apartat de precs i preguntes perquè s’ha de seguir
l’ordre del dia establert. De totes maneres hem començat a sentir un conjunt de
desqualificacions que si es tornen a repetir em veure obligat a retirar-li la paraula.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior (acta 3/2013).

2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL
PER A L’EXERCICI DE 2014
El secretari llegeix la proposta.
Intervencions i debat
Manel Romans:
El projecte de pressupostos que presentem pel proper any 2014 es va entregar als grups
polítics del Consell Comarcal el dilluns 9 de desembre amb la voluntat que totes les formacions
tinguessin uns 10 dies per estudiar-lo i fer-ne les aportacions corresponents.
Així mateix, es va exposar en la comissió informativa i es va respondre a totes les qüestions
plantejades sense que fins a dia d’avui cap conseller o consellera comarcal ens hagi fet arribar
cap comentari ni aportació.
El pressupost del 2014 es diferencia dels pressupostos aprovats en anys anteriors pel fet que
els ingressos corrents no presenten noves disminucions, sinó que es mantenen respecte l’any
2013 i fins i tot augmenta un 0,22% percentual. Així podem dir que es podrà garantir per al
2014 el manteniment del mateix nivell d’ingressos corrents que aquest 2013.
Si l’anàlisi es fa partida per partida es pot comprovar que n’hi ha algunes que disminueixen com
pot ser el Fons de Cooperació de la Generalitat amb uns 90.000 euros que suposa una
disminució del 10% d’uns recursos que es destinen a estructura i funcionament del Consell al
no ser finalistes. Algun altre exemple de disminucions d’ingressos són la finalització d’un AODL
o a Ensenyament pel tancament de la segona tanda dels menjadors de secundària. El total dels
ingressos que disminueixen suposen la quantia de 350.000 euros.
En contraposició a aquest fet, des de l’equip de govern s’ha treballat activament en buscar
noves fonts de finançament per tal de compensar la disminució. En aquest sentit cal destacar
les aportacions de la Diputació de Barcelona a través del programa Xarxa que permet destinar
una part dels recursos a despeses corrents, el conveni per gestió del contracte elèctric o la taxa
de transport no obligatori, etc., que suposen uns 360.000 euros de nous ingressos.
Paral·lelament també s’ha continuat estudiant i analitzant cada servei per separat per tal
d’adequar la despesa als ingressos dels quals es disposen per a dur a terme cada tasca així
com el control extrem de la despesa corrent i del dia a dia del Consell que també s’han
disminuït en alguns casos, tot i que aquesta feina ja s’havia fet de forma molt acurada en
pressupostos anteriors.
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Entenem, doncs, que aquesta feina d’anticipar-nos i fer totes les gestions possibles per
disposar de nous ingressos sumat al control màxim de la despesa és el que ens ha permès
poder disposar per al 2014 d’un pressupost que garanteixi la continuïtat de tots els serveis i
il·lustri la voluntat de destinar els recursos a prestar serveis i suport tècnic als ajuntaments.
Entenem que també cal recordar que el Consell Comarcal és una administració finalista i que,
per tant, deixant a banda la despesa de personal i el cost de tots els serveis que vénen
finançats de forma expressa per unes tasques concretes, el marge és gairebé inexistent. I a
més, no disposem de taxes pròpies com poden tenir els municipis. Això implica que el
pressupost permeti poques variacions i la realitat de la bona gestió recaigui en la tasca de
control, seguiment i determinació de la despesa.
Si fem referència al total del pressupost, incloses les inversions, veuran que la quantia
disminueix en uns tres milions i mig d’euros que s’expliquen pel fet que una part de les
inversions que es preveien en el pressupost 2013 ja han estat executades durant aquest
exercici i, per tant, no constaran en el pressupost 2014. La partida més important que explica
aquest fet és la primera fase de la planta potabilitzadora d’Osona Nord que ja està licitada i en
procés de construcció i que supera els 3.000.000 euros o bé l’adquisició de la nau per a la
recollida de residus.
La resta d’inversions que es reflecteixen en aquest pressupost i que està previst que es duguin
a terme durant aquest exercici són la 2a fase d’Osona Nord referent a la xarxa de distribució, la
portada aigües a 4 municipis del Lluçanès (Olost, Lluçà, Sant Agustí del Lluçanès i Sant Martí
d’Albars) que es connectaran a Aigües d’Osona, les obres d’adequació de la nau de recollides
o bé la millora dels servidors i els equips informàtics del Consell.
Pel que fa a la plantilla de personal, no hi consta cap modificació important, ja que entenem
que per garantir la qualitat i la continuïtat dels serveis a dia d’avui són necessàries totes les
persones que integren la nostra plantilla. Les úniques modificacions respecte la plantilla del
darrer any fan referència a l’eliminació d’una plaça de Gerència per Osona Turisme i que el nou
ens Osona Turisme no preveu en el seu organigrama. La plaça no estava ocupada.
A més, l’AODL de l’Agencia d’Energia que finalitza i que la plaça constarà com a personal interí
i també es preveu un nou AODL per Turisme per si el SOC resol a favor. En darrer terme també
es fan constar el personal que el Consell haurà de contractar en nom dels ajuntaments fruit
dels programes del SOC.
Per concloure, doncs, entenem que el pressupost d’enguany ens permetrà garantir tots els
serveis que es presenten des del servei comarcal fruit de la feina proactiva de cercar nous
recursos. Aquesta continuïtat entenem que cal llegir-se en el sentit més positiu del terme, ja
que ens permetrà, amb el context econòmic en què ens trobem, garantir la continuïtat de la
tasca que s’està duent a terme des del Consell.
Resto a la seva disposició per respondre tots els seus dubtes i per tot això que els he exposat
anteriorment, des de l’equip de govern, demanem el vot favorable de totes les formacions
polítiques per a aquests pressupostos pel 2014.
Josep Anglada Rius:
Un cop més arribem a l’últim Ple de l’any i l’equip de govern ens presenta el seu magistral
pressupost. Dic magistral pressupost perquè, evidentment, davant d’aquest pressupost tant
esperançador que ens presenten haig de dir magistral pressupost.
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Jo diria que aquest no és que sigui el pressupost de l’equip de govern, senyor Romans, aquest
pressupost, senyor Romans, és el pressupost que els hi ha preparat l’equip tècnic d’aquest
Consell Comarcal.
És cert que el Consell Comarcal és una administració finalista i, per tant, ja el que hi ha i no
podem rascar més, però el que també és cert, que davant aquests talents que formeu l’equip
de govern, és a dir, els convergents, els d’unió democràtica, els socialistes i els republicans,
tindríeu l’obligació de presentar-nos un altre pressupost molt més enfocat a les necessitats que
actualment té la comarca d'Osona.
Un pressupost, malgrat que les despeses corrents són idèntiques que el pressupost de l’any
passat, és un altre pressupost a la baixa i així ho diuen els números. Tornem a insistir, com ja
venim dient en altres ocasions, que estem parlant, doncs, d’un pressupost sense ànima, sense
coratge i sense empenta.
El que sí han sabut fer vostès en aquests tres que porten governant ha estat incrementar any
rere any les despeses del personal; aquelles despeses, senyors republicans, que tant insistien
vostès quan estaven a l’oposició. Amb el que ens va costar el mandat passat posar aquesta
partida de despesa de personal per sota del 5 %, arriben vostès i com si res el situen per sobre
del 15 % del pressupost real.
Encara sort que s’acaba tota aquesta tonteria que els consells comarcals estiguin teledirigits
per polítics. Polítics que han demostrat sobradament en el transcurs de tots aquest anys, no
tots evidentment, però sí la majoria, que han fet servir aquestes institucions per incrementar la
seva renda mensual.
El senyor Romans ens deia que no hem aportat esmenes; evidentment, senyor Romans, no en
trauríem res, perquè com sabem els pressupostos són finalistes, ens els varen entregar el
dilluns a alguns i el dimecres a alguns altres i pràcticament amb una setmana molt poca cosa
es pot fer.
Imagineu que aquest macro equip de govern del Consell Comarcal, format per aquest
quadripartit, solament ha estat capaç d’anar a buscar 360 euros, perdó 360.000 euros, per
compensar una altra partida, si m’he equivocat, hem de riure o què? Val, molt bé ! Potser que
parlés una miqueta aquí en aquest Consell Comarcal.
Joan Roca:
Senyor Anglada, si us plau, li estic cridant l’alto perquè estem parlant del pressupost i si torna a
desviar-se d’aquest full de ruta em sentiré en l’obligació de prendre-li la paraula i donar-la al
següent grup polític. Faig el primer avís, en el segon, actuaré. Li torno a donar la paraula però
parli del pressupost.
Josep Anglada Rius:
Jo solament li dic a vostè que sigui també coherent amb les altres persones i si hi ha alguna
persona en aquesta sala de Plens que vol parlar, com ha estat el cas d’aquell senyor, que
demani la paraula i vostè, si ho creu oportú, la hi dóna; per a tots igual.
Ja he dit que són uns pressupostos continuistes i com vaig dir l’any passat, no hem aportat res,
perquè com es diu normalment “no hay mas cera de la que arde”. Nosaltres, possiblement, a
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diferència dels altres partits de l’oposició, que possiblement votaran en contra, som conscients;
ja hem manifestat que no són els pressupostos que presentaria el grup comarcal Plataforma
per Catalunya, però no ens hi oposarem, perquè som conscients que no hi ha més recursos
dels que hi ha i vostès amb tota la bona voluntat i fent-ho molt malament fan el que podem, tot i
que, com he dit abans, són uns pressupostos que han fet els tècnics de la casa i per això
tampoc ens oposarem a la bona tasca que fan tots els tècnics del Consell Comarcal, cosa que
no puc dir dels polítics que formen aquest Consell.
Per tant el nostre vot serà l’abstenció.
Roser Mas:
Com que no hi ha prou informació i no coneixem el dia a dia, perquè, és veritat que se’ns
donen els pressupostos molt tard en el temps i es fa difícil estudiar-los amb calma, tot i que sé
que són finalistes, però entenc que en el poc marge que pugi haver-hi es podria fer més
participadament i com que no em sento particep d’aquest pressupost, no hi estic gens d’acord i
en aquest sentit una abstenció, al meu entendre, seria com diuen en castellà “quien calla,
otorga” el nostre vot serà negatiu.
Liliana Vilanova:
Nosaltres ens refermem amb el que hem dit cada any i votarem en contra dels pressupostos,
en línia amb el que ha dit Roser Mas i demanaríem de cara al proper exercici que es
convoqués una reunió amb tots els grups de l’oposició per explicar més detalladament el
pressupost i que se’ns deixes participar en alguna pressa de decisions, si més no en la part del
pressupost que és més flexible i que es pot destinar a diferents partides. Espero que l’equip de
govern reculli aquesta demanda, que hem fet cada any, la tornem a fer per aquest exercici i a
veure si l’any que ve seria possible fer aquesta reunió de treball.
Pere Medina:
Des del grup dels Independents, com que tampoc hem pogut col·laborar en la confecció
d’aquest pressupost, si bé és veritat que se’ns va explicar, se’ns va donar la informació només
amb set o vuit dies d’anel·lació, però no hem estat partícips, hi votarem en contra. Trobem a
faltar una mica de visió social, uns exemples clars podrien ser que en l’última Comissió
Permanent del Ple se’ns va informar que es resolia el contracte del Servei tècnic de
convivència i mediació i el contracte d’agent d’acollida i integració i que pel proper any hi havia
la previsió de baixar el cinquanta per cent d’aquestes dotacions. Ens sorprèn que amb la
situació actual que tenim a la comarca es prenguin aquestes decisions, encara que sé que
l’argumentari sempre és el mateix: que els diners vénen de Madrid o de la Generalitat i que són
finalistes, però un Consell Comarcal té eines i té uns ajuntaments al darrera i tinc constància
que hi ha ajuntaments que de bona voluntat vàrem dir que ells tindrien la capacitat de ficar
diners de la seva butxaca perquè aquest servei no desaparegués. També vull informar que
s’han dedicat diners a altres partides, com poden ser 15.000 euros a Osona Turisme, per fer
càpsules televisives i per contra es retallen recursos socials.
Manel Romans:
Breument, li volia dir al senyor Anglada que això que pugen les despeses de personal, penso,
com ja hem dit aquí, que si podem avui arribar a quadrar els pressupostos és perquè vàrem
haver de fer algunes accions el primer any, com reduir llocs de treball per ajustar-los.
Respectem la seva opinió però no la compartim. En resposta a Roser Mas, em sap molt greu
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que no voti els pressupostos, però pensem que els hi vàrem donar el dia que tocava i que han
tingut temps i nosaltres sempre hem estat oberts a discutir-los. A Liliana Vilanova que pensem
que el pressupost l’ha de fer l’equip de govern, per això el confeccionem i el posem a disposició
de tots els grups, per si volen dir-nos alguna cosa.
En aquests moments, quan són les 19.25 hores, s’incorpora a la sessió el conseller Sergi
Vilamala.
Jordi Serra:
El que no es pot dir dels pressupostos és que no siguin socials, perquè la partida més
important de despeses és bàsicament la de l’Àrea de Serveis a les persones i precisament els
recursos propis del Consell Comarcal la majoria van a aquesta àrea. El que fem és un
reajustament del servei de mediació i acollida per no quedar “fumuts” a mig any, baixant les
dedicacions, a causa de la disminució de subvenció. Totes les subvencions que arribin de la
Diputació aniran a consolidar l’acollida i mediació i comptem que la Diputació hi destinarà
alguna cosa més i podrem ampliar aquest servei. Sí que és veritat que hi ha algun ajuntament
que està molt agraït d’aquest servei i s’ha posat a disposició nostra per si convingués fer
aportacions i si finalment no arriben més recursos i hem de fer aquest pas, el faríem.
Votació
Sotmesa a votació la proposta d’acord presentada s’obté el resultat següent:
Vots a favor:

24,

Vots en contra:

3,

Abstencions:

1,

que corresponen als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSCPM i el conseller no adscrit Antoni Sánchez
que corresponen als membres presents dels grups IdO, ICV-EUiA-EPM
i CUP
que correspon al membre del grup PxC

En vista del resultat obtingut, el president declara aprovat, per majoria absoluta, el següent:
Acord
Fets i antecedents
A proposta del president del Consell Comarcal d'Osona, previ examen detingut de la documentació
que integra el pressupost per a l’exercici de 2014 i vistos els informes de secretaria i de la
intervenció comarcal.
Fonaments de dret
Articles 162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article 127 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel
Real decret legislatiu 781/1996, de 18 d’abril.
Article 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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Dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern, emès en
la sessió del dia 11 de desembre de 2013.
Per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, s’acorda.
1r.- Aprovar el pressupost del Consell Comarcal d'Osona per a l’exercici de 2014, i les seves bases
d’execució, el resum per capítols del qual és el següent:

Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII

ESTAT D’INGRESSOS
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Total ingressos

12.017.504,00
8.330.431,00
201.090,00
4.316.408,00
24.865.433,00

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII

ESTAT DE DESPESES
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Total despeses

1.820.614,00
6.865.171,00
20.000,00
5.907.817,00
7.751.831,00
2.500.000,00
24.865.433,00

2n.- Aprovar la plantilla de personal al servei del Consell Comarcal i la relació de llocs de treball
que ha d’existir en l’organització d’aquest Consell Comarcal durant l’exercici de 2014 en la
forma següent:
Places

Categoria

1
Gerent
Total de places de personal eventual: 1

PLANTILLA DE PERSONAL
Subgrup
CD
I.- Personal eventual
A1/A2
30/26 Gerent

Àrea i/o Servei - lloc de treball

II.- Personal funcionari
a) Amb habilitació de caràcter estatal
1
Secretari
A1
27
Secretaria general
1
Vicesecretari
A1
30/27 Secretaria general
1
Secretari tècnic SAL
A1
27
Secretaria tècnica del Servei d'Assistència Local
1
Interventor
A1
30/27 Intervenció general
1
Tresorer
A1
27
Tresoreria (en règim d'autorització especial)
b) Escala d’administració general
Subescala tècnica
1
Tècnic administració general
A1
27
Cap de serveis personals i suport jurídic
Subescala administrativa
1
Administratiu
C1
16
Servei de recaptació (assignat a l’OARCO)
1
Administratiu
C1
18
Administratiu serveis generals i secretaria
1
Administratiu
C1
16
Responsable servei d’informàtica
c) Escala d’administració especial
Subescala tècnica – classe tècnica superior
1
Tècnic superior
A1
27
Suport jurídic intervenció-tresoreria i àrea de medi ambient
Subescala tècnica – classe tècnica de grau mitjà
1
Tècnic de grau mig
A2
20
Responsable secció i coordinació joventut i esports
Total de places de funcionaris: 11
III.- Personal laboral fix o indefinit
a) Serveis tècnics
1
Titulat superior - Enginyer superior
A1
27
Enginyer superior - Servei d’obres, medi ambient i activitats
1
Tècnic grau mig - Arquitecte tècnic
A2
22
Responsable tècnic Servei d’habitatge
1
Tècnic grau mig - Enginyer tècnic
A2
22
Responsable àrea tècnica Medi ambient
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1
Tècnic grau mig - Cap de laboratori
1
Tècnic grau mig
1
Tècnic grau mig
1
Tècnic grau mig
1
Tècnic grau mig
1
Tècnic grau mig
b) Serveis generals
1
Tècnic superior
1
Tècnic grau mig
1
Tècnic grau mig
1

Tècnic grau mig

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tècnic grau mig
Tècnic grau mig
Administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu

1

Subaltern

1

Subaltern

1

Subaltern

A2
A2
A2
A2
A2
A2

22
20
20
20
20
18

Responsable laboratori
Responsable secció i coordinació medi ambient-camins
Responsable secció i coordinació residus
Responsable secció i coordinació aigües i sanejament
Responsable inspeccions aigües i sanejament
Responsable tècnic medi ambient

A1
A2
A2

24
20
18

A2

20

A2
A2
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
Agrupacions
prof.
Agrupacions
prof.
Agrupacions
prof.

18
18
16
14
14
14
14
14
16
14
14
14
14

Responsable àrea de Consum
Responsable secció i coordinació Serveis Socials
Responsable secció i coordinació Educació i Cultura
Responsable secció i coordinació turisme comarcal - Osona
Turisme
Responsable tècnic Pla d’immigració
Responsable tècnic promoció econòmica
Tècnic administratiu Medi ambient
Auxiliar habitatge i Serveis generals
Auxiliar serveis personals i secretaria
Auxiliar intervenció i medi ambient
Auxiliar comptable
Auxiliar educació
Auxiliar medi ambient
Auxiliar Arxiu Comarcal d’Osona
Auxiliar habitatge - cèdules d’habitabilitat - 26 h/setmana
Auxiliar Servei de Consum i suport cèdules
Auxiliar administratiu serveis generals i secretaria
Registre i recepció

12
12
12

Recepcionista - telefonista - registre d’entrada
Consergeria - reserva discapacitats 20 h/setmana

Total de places laborals fix o indefinit: 29
IV.- Personal laboral no permanent o temporal
1
Tècnic mig
A2
18
AODL - Osona Turisme
1
Tècnic mig
A2
18
Responsable control obres PSARU i plans de protecció civil
Agència de l’Energia d’Osona - assessorament ajuntaments
1
Tècnic mig
A2
18
en matèria d’estalvi energètic
3
Tècnic mig
A2
18
Projecte Joves per l’ocupació
Tècnic prospector-coordinador del projecte Treball i Formació
1
Tècnic mig
A2
18
- Jornada parcial 26 h i 15 minuts/setmanals
Agrupacions
14
12
Treball i formació - Programa subvencionat pel SOC
prof.
Total de places laborals no permanent o temporals: 21

3r.- Fer tramesa a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, d’una còpia de la
plantilla i de la relació de llocs de treball.
4t.- Aprovar el pressupost de l’Organisme Autònom de Recaptació per a l’exercici de l’any 2014
i les seves bases d’execució, el resum per capítols del qual és el següent:

Capítol IV
Capítol V

ESTAT D’INGRESSOS
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Total ingressos

142.000,00
2.000,00
144.000,00

Capítol I
Capítol II
Capítol IV

ESTAT DE DESPESES
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Transferències corrents
Total despeses

122.600,00
8.400,00
13.000,00
144.000,00
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5è.- Aprovar la plantilla de personal de l’Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d'Osona per
a l’exercici de 2014 que queda definida de la manera següent:
Places

Categoria

Grup

1
Gerent
A1 o A2
Total de places de personal eventual: 1

CD

PLANTILLA DE PERSONAL
Àrea i/o Servei
I.- Personal eventual

30 o 26

II.- Personal funcionari
a) Amb habilitació de caràcter estatal
1
Secretari
A1
30
1
Interventor
A1
30
1
Tresorer
A1
27
Aquests llocs de treball els ocuparan les mateixes persones que exerceixen aquests càrrecs en el Consell Comarcal
b) Escala d’administració general
Subescala administrativa
1
Recaptador
C1
16
Control de les tasques de recaptació i informàtica
1
Cap de gestió
C2
15
Tramitació administrativa, gestió cadastral i control comptable
Total de places de funcionaris: 5

6è.- El Pressupost General Consolidat per a l’exercici de l’any 2014 queda fixat, a nivell de capítols,
deduïdes les transferències internes, de la forma següent:

Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII

ESTAT D’INGRESSOS
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Total ingressos

12.017.504,00
8.459.431,00
203.090,00
4.316.408,00
24.996.433,00

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII

ESTAT DE DESPESES
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Total despeses

1.943.214,00
6.873.571,00
20.000,00
5.907.817,00
7.751.831,00
2.500.000,00
24.996.433,00

7è.- Sotmetre el pressupost consolidat a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils,
mitjançant la forma reglamentària.
8è.- Donar per aprovat definitivament el pressupost, les bases d’execució, la plantilla de personal i
la resta de documentació que l’integra, en el cas que, durant el termini d’exposició al públic, no s’hi
presenti cap reclamació, i procedir a la publicació del resum per capítols en el Butlletí Oficial de la
província de Barcelona.
9è.- Facultar el president tan àmpliament com en dret sigui necessari per al desenvolupament
d’aquest acords.

3. APROVACIÓ ESTUDI I MODIFICACIÓ DE TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
EN ALTA A OSONA SUD
El secretari llegeix la proposta.
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Intervencions i debat
Roser Mas:
Ja sabeu que el tema de l’aigua és un tema especialment sensible per a la gent d’Iniciativa i
estem en desacord que s’imputi sempre als usuaris finals els increments de servei que potser
en algun moment determinat es podrien d’assumir des d’altres instàncies. Els increments no es
poden repartir sempre entre les mateixes persones que tenen més dificultats i que suporten en
certa manera el pes de la crisi. Tot i que entenem que és un tema que no hi ha massa a fer
perquè es deu a uns increments determinats que es repercuteixen, no ens sembla massa
correcte. Tampoc es fa una política de l’aigua equitativa i no paga més qui més aigua gasta i
per això ens abstindrem.
Jordi Casals:
Aquestes tarifes són amb el consens de tots els alcaldes d’Osona Sud i nosaltres ens devem
als acords que es prenen.
Roser Mas:
No dubto gens que hi hagi un acord, senzillament dic que en el tema de l’aigua es repercuteixi
sempre en les persones que estan suportant el pes de la crisi i que no es facin polítiques
distributives de consum de l’aigua.
Joan Roca:
No és veritat que hi hagi la mateixa tarifa, ja que tenim tarifa per trams i qui més gasta més
paga, per tant es fa política d’estalvi per conscienciar del mal ús de l’aigua. Aquest increment
ve condicionat clarament per la puja de la factura elèctrica, ja que la xarxa d’Osona Sud està
més que establerta a causa del consum del bombeig i si no repercutim l’increment entraríem en
dèficit.
Liliana Vilanova:
Voldria un aclariment del tema de les bonificacions. Qui fa les bonificacions és l’ACA, no?
Joan Roca:
És un tema de tarifes; és a dir, el primer tram té un preu i a partir de cert consum d’aigua té un
altre preu. No és que hi hagi bonificacions, hi ha penalitzacions perquè es gasta més.
Liliana Vilanova:
Però aquí entrem en el debat de les famílies. Evidentment que una unitat familiar de quatre o
cinc membres gasta molta més aigua que no pas una unitat familiar d’una sola persona.
Joan Roca:
Perdó, he col·laborat a la confusió perquè estem parlant de l’augment de les tarifes d’aigua en
alta, no en baixa. En baixa, cada ajuntament aplica als seus ciutadans allò que ell creu
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corresponent. Sí que ens correspon a nosaltres, en el cas que els ajuntaments consumeixin
més quota de la que tenen concertada en alta, que aquesta sigui a un preu més elevat.
Votació
Sotmesa a votació la proposta d’acord presentada s’obté el resultat següent:
Vots a favor:

26,

Abstencions:

2,

que corresponen als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSCPM, IdO, PxC i el conseller no adscrit Antoni Sánchez
que corresponen 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
Atès que per Aigües d’Osona, SA s’ha procedit a la redacció de la memòria i estudi econòmic
per a la determinació de les tarifes de venda d’aigua potable en alta als municipis que integren
el sistema d’Osona Sud.
Atès que a la reunió de la Comissió de seguiment del dia 6 de novembre d’enguany, formada
per un representant de cadascun dels municipis integrants del sistema d’abastament en alta a
Osona Sud, es va proposar un increment global del 2,6 % respecte de les tarifes actuals.
Atès que l’empresa Aigües d’Osona, SA, com a ens instrumental mitjançant el qual el Consell
Comarcal d’Osona presta el servei de subministrament d’aigua potable en alta als municipis
d’Osona Sud, ha efectuat la proposta per tal d’incrementar les tarifes de conformitat amb els
criteris proposats a la Comissió de seguiment.
Vist l’informe de la Intervenció comarcal.
Fonaments de dret
Sector 1.2.1. Aigües potables, del Pla d’Actuació del Programa d’Actuació Comarcal.
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats.
Articles 297 a 302 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals a Catalunya, relatius a les tarifes dels serveis locals.
Article 17 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern, emès en
la sessió del dia 11 de desembre de 2013.
Per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, s’acorda.
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1 - Aprovar una revisió de les tarifes pel servei de subministrament d’aigua potable en alta als
municipis d’Osona Sud del 2,6 % de mitjana respecte de les tarifes actuals, d’acord amb la
memòria i l’estudi econòmic per a la determinació de les tarifes de venda d’aigua potable en
alta presentat per Aigües d’Osona, SA.
2 - Als efectes d’allò previst al Decret 149/1998, de 28 d’abril, formular sol·licitud a la Comissió
de Preus de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
per tal que s’autoritzi la modificació de tarifes proposada.
3 - Notificar a tots i cadascun dels municipis integrants del sistema d’abastament en alta a
Osona Sud els presents acords, així com a l’empresa Aigües d’Osona, SA.
4 - Facultar el president del Consell Comarcal o el membre en qui delegui per tal de poder
complimentar els acords precedents.

4. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS
El secretari llegeix la proposta.
Acord
Fets i antecedents
Atès que quan es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Vistos els informes tècnico-econòmics, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes,
així com dels preus públics existents.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència comarcal, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que
es prestarà.
Fonaments de dret
Article 15 a 19, 24.2 i 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern, emès en
la sessió del dia 11 de desembre de 2013.
Per unanimitat s'acorda:
1r.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que s’indiquen seguidament:
A) Ordenança Fiscal que regula el preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no
obligatori d’alumnes d’educació obligatòria.
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Modificació de l’article 6, relatiu a exempcions i bonificacions que quedarà redactat de la forma
següent:
“Els alumnes d’educació obligatòria usuaris del servei de transport escolar no obligatori que
ofereix el Consell Comarcal podran gaudir d’una bonificació del 50% del preu públic que els
correspongui quan, d’acord amb les bases reguladores dels ajuts individuals de menjador de
caràcter socioeconòmic i geogràfic que cada curs escolar aprovi el Consell Comarcal, acreditin
disposar de la puntuació mínima suficient per obtenir un ajut individual de menjador.
Així mateix, estaran exempts del pagament del preu públic quan disposin de la puntuació
necessària per obtenir l’import màxim d’ajut individual de menjador de caràcter socioeconòmic i
geogràfic que pot atorgar el Consell Comarcal per cada curs escolar.
Per últim, de forma excepcional, no hauran d’abonar el preu públic els alumnes de necessitats
educatives específiques escolaritzats a proposta de la Comissió de Garanties d’Admissió i amb
servei de transport escolar segons resolució del Director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament.”
La present modificació s’aplicarà des del curs escolar 2013-2014, produint efectes retroactius si
s’escaigués.
B) Ordenança fiscal reguladora del preu públic del servei educatiu i social de menjador als
centres escolars adherits a la gestió unificada del Consell Comarcal d’Osona
“El preu per al comensal fixe que faci ús del servei quatre i cinc dies a la setmana és de 6,20
euros, per dia de servei amb l’IVA inclòs.
El preu per al comensal fixe continu de tres dies fixes a la setmana serà de 6,50 euros, per
alumne i dia de servei, IVA inclòs.
El preu per a la resta de comensals que no s’incloguin en els supòsits anteriors serà de 6,80
euros, per alumne i dia de servei, IVA inclòs.”
C) Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la realització d’activitats jurídico-administratives
per a l’administració comarcal.
Modificar l’apartat a) de l’annex de tarifes, afegint dos supòsits d’activitats administrativa en
relació als permisos d’abocament d’aigües residuals, que quedarà redactat de la forma
següent:
Annex de tarifes
a) La tramitació dels permisos d’abocament i les autoritzacions de plans de descontaminació gradual, de
conformitat amb el que preveu el Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals de la comarca
d'Osona.
 Per cada expedient de nova tramitació o per expedients que comportin un canvi substancial
respecte a l’autoritzat.
 Per cada expedient de renovació de l’autorització d’abocament que no comporti una modificació
substancial respecte a l’autoritza.

Per cada expedient d’autorització d’abocament d’aigües residuals via camió cisterna.

127,30 €
50,00 €
35,00 €

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

5. APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE: “NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EDAR LA
GUIXA”
El secretari llegeix la proposta.
Acord
Antecedents
El Ple Comarcal en la sessió del dia 26 de juny de 2013 va aprovar inicialment el projecte Nou
subministrament elèctric EDAR la Guixa juntament amb la relació de béns i drets que
s’expropien.
Durant el període d’informació pública i de notificacions individualitzades no s’hi han formulat
al·legacions ni suggeriments.
Per tant, procedeix l’aprovació definitiva del projecte.
Fonaments de dret
Capítol 3 del títol 1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa 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.
Article 235.3 de la Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern, emès en
la sessió del dia 11 de desembre de 2013.
Per unanimitat s'acorda:
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1- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària denominat Nou subministrament elèctric
EDAR la Guixa, redactat per l’enginyer industrial Jacint Selva Icart, amb un pressupost
d’execució per contracta de cent dos mil noranta-dos euros amb vuitanta cèntims (102.092,80
€) amb l’IVA inclòs.
Aquesta aprovació definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació que forma part del projecte
aprovat (amb identificació dels seus titulars), la qual es transcriu mitjançant un annex als
presents acords; s’ha de considerar també aprovada definitivament.
2- Autoritzar i disposar la despesa inherent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació
de béns i drets que s’expropien, la qual es farà efectiva directament per part del Consell
Comarcal d’Osona.
3- Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, durant els quinze
dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels presents acords, poden convenir
amb el Consell Comarcal, lliurement i per avinença, el justipreu dels béns i drets de referència,
així com el termini per al desallotjament, i per donar per conclòs l’expedient iniciat un cop
convinguts els termes de l’adquisició amistosa.
Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns i drets que
s’expropien no presenten per escrit, davant el Consell Comarcal, cap proposta respecte a
aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada, es considerarà que no ha estat possible
arribar a l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu
l’apartat següent.
4- Disposar l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien en els
supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat anterior. L’inici de l’expedient de fixació
del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents.
5- Disposar la publicació dels presents acords al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al diari El Punt Avui i al tauler d’anuncis del Consell
Comarcal, comunicant-se, també, a l’ajuntament on radica el bé a expropiar per tal que ho fixin al
seu tauler d’anuncis, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.
6- Notificar individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i titulars de béns i
drets objecte d’expropiació que figuren en la relació que conté el projecte aprovat, amb
expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.

6. APROVACIÓ DEFINITIVA 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.
Intervencions i debat
Liliana Vilanova:
Nosaltres, en aquest punt, quan va passar fa uns quants plens enrere, ja vàrem dir que
enteníem que per Manlleu és una obra important i segurament necessària, però el tema del
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finançament és el tema que posem sobre la taula. Quan es fan aquestes obres generalment qui
acaba pagant-les és la concessionària a canvi d’un allargament de la concessió i això fa lligar
l’ajuntament amb una empresa privada que gestiona un servei públic. Nosaltres no votarem en
contra perquè entenem que per aquesta població és important, però no podem votar a favor pel
tema del finançament i per això ens abstindrem.
Roser Mas:
Des d’Iniciativa anirem en la mateixa línia que la companya Liliana.
Joan Roca:
Entenem que si alguna competència tenen els ajuntaments és precisament el subministrament
d’aigua als seus veïns i aquesta infraestructura que aprovem avui va adreçada precisament a
aquest afer. L’Ajuntament de Manlleu en el seu dia va manifestar que li sortia més a compte fer
aquesta ampliació que no pas modificar la seva planta potabilitzadora, que en aquests
moments esta en ús i nosaltres no entrem a discutir com ho paguen.
Liliana Vilanova:
Evidentment que la competència i la decisió és de l’Ajuntament, però nosaltres estem totalment
en contra de la privatització dels serveis com el tema de l’aigua. Nosaltres sempre hem cregut
amb la municipalització de l’aigua, però cada vegada més, tristament, els ajuntaments
externalitzent aquest servei. Nosaltres fem la critica que l’empresa té enganxat pels ..., no ho
diré, a l’ajuntament.
Joan Roca:
Ho he entès. Avui simplement votem l’aprovació d’un projecte que ens ha sol·licitat un
ajuntament amb un fi concret, que és el fet que Manlleu pugui utilitzar la potabilitzadora que, a
més a més, ens ajudarà a distribuir la despesa de potabilització de l’aigua. Per tant, l’altre és un
debat paral·lel.
Roser Mas:
Una cosa, ja que surt el tema, penso que seria convenient constatar un altre fet.
Votació
Sotmesa a votació la proposta d’acord presentada s’obté el resultat següent:
Vots a favor:

26,

Abstencions:

2,

que corresponen als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSCPM, IdO, PxC i el conseller no adscrit Antoni Sánchez
que corresponen 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
Antecedents
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El Ple Comarcal en la sessió del dia 26 de juny de 2013 va aprovar inicialment el 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 juntament amb la relació de béns i
drets que s’expropien.
Durant el període d’informació pública i de notificacions individualitzades no s’hi han formulat
al·legacions ni suggeriments.
Per tant, procedeix l’aprovació definitiva del projecte.
Fonaments de dret
Capítol 3 del títol 1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa 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.
Article 235.3 de la Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern, emès en
la sessió del dia 11 de desembre de 2013.
Per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, s’acorda.
1- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària 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, amb un pressupost d’execució per contracta de siscents noranta-tres mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb deu cèntims (693.444,10 €)
amb l’IVA inclòs.
Aquesta aprovació definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació que forma part del projecte
aprovat (amb identificació dels seus titulars), la qual es transcriu mitjançant un annex als
presents acords; s’ha de considerar també aprovada definitivament.
2- Autoritzar i disposar la despesa inherent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació
de béns i drets que s’expropien, la qual es farà efectiva directament per part del Consell
Comarcal d’Osona.
3- Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, durant els quinze
dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels presents acords, poden convenir
amb el Consell Comarcal, lliurement i per avinença, el justipreu dels béns i drets de referència,
així com el termini per al desallotjament, i per donar per conclòs l’expedient iniciat un cop
convinguts els termes de l’adquisició amistosa.
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Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns i drets que
s’expropien no presenten per escrit, davant el Consell Comarcal, cap proposta respecte a
aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada, es considerarà que no ha estat possible
arribar a l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu
l’apartat següent.
4- Disposar l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien en els
supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat anterior. L’inici de l’expedient de fixació
del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents.
5- Disposar la publicació dels presents acords al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al diari El Punt Avui i al tauler d’anuncis del Consell
Comarcal, comunicant-se, també, a l’ajuntament on radiquen els béns a expropiar per tal que ho
fixin al seu tauler d’anuncis, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.
6- Notificar individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i titulars de béns i
drets objecte d’expropiació que figuren en la relació que conté el projecte aprovat, amb
expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.

7. MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE
D’OSONA
El secretari llegeix la proposta.
Acord
Fets/antecedents
El Ple Comarcal, en sessió de data 28 de desembre de 2006, va aprovar inicialment el Pla Especial
Urbanístic de les Xarxes d’aigua potable d’Osona (Lluçanès, Vall del Ges i Voltreganès) i, en
sessió de data 29 de març de 2007, el Ple Comarcal va aprovar provisionalment aquest Pla.
En data 17 de juliol de 2007, per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, s’aprova definitivament el Pla Especial Urbanístic de les Xarxes
d’aigua potable d’Osona (Lluçanès, Vall del Ges i Voltreganès).
Tanmateix, el projecte executiu de l’estació de tractament d’aigües potables d’Osona Nord i
Voltreganès, 1a. Fase preveu la ubicació de l’estació potabilitzadora a la dreta de la llera del riu
Ter, a la zona coneguda com a Conanglell, al terme municipal de les Masies de Voltregà, mentre
que en el Pla especial aquest edifici estava previst al carrer del Ter, polígon Matabosch, del terme
municipal de Torelló.
L’article 9 del Pla especial esmentat preveu que quan la variació del traçat de la infraestructura
sigui substancial cal la prèvia modificació del pla i que, en tot cas, s’entén com a substancial aquell
canvi que impliqui l’afectació d’immobles. Així doncs, és evident que un canvi d’ubicació de
l’estació potabilitzadora requereix la modificació de l’instrument de planejament.
Per aquest motiu, s’ha redactat la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de les Xarxes
d’aigua potable d’Osona (Lluçanès, Vall del Ges i Voltreganès).
Altrament es fa constar que es disposa, en relació a les obres pel nou emplaçament, dels informes
dels organismes sectorials següents:
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Agencia Catalana de l'Aigua que, en data 14 de juny de 2013, emet informe favorable
exclusivament pel que fa a I'ocupació dels terrenys i I'avaluació deis riscos hidrològics i la
protecció de I'ambit fluvial, I'estructura de I'aqüífer subterrani i la qualitat de I'aigua, amb
prescripcions.
Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural que, en data 31 de maig de 2013, emet informe favorable.
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura que, en data 7 de juny
de 2013, emet informe favorable condicionat i en data 22 d'octubre de 2013 no és necessària
una intervenció arqueològica prèvia.
Institut Geològic de Catalunya que, en data 6 de setembre de 2013, emet informe manifestant
que I'actuació no afecta cap jaciment paleontològic o punt d'interès geològic.
Oficina d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat
que, en data 10 d'octubre de 2013, emet informe favorable amb recomanacions.

Fonaments de dret
Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern, emès en
la sessió del dia 11 de desembre de 2013.
Per unanimitat s'acorda:
1- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de les Xarxes d’aigua
potable d’Osona (Lluçanès, Vall del Ges i Voltreganès), redactat per Colomer i Rifà, SLP.
2- Disposar-ne l’exposició al públic pel termini d’un mes mitjançant la publicació d’un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
un dels mitjans de comunicació escrits diari i en el tauler d’anuncis del Consell.
3- Simultàniament al tràmit de l’exposició al públic, donar audiència, durant el mateix termini, a
tots els ajuntaments afectats, entenent complimentats els informes de caràcter sectorial.
4- Disposar que un cop finalitzi el període d’informació pública es doni compte al Ple comarcal
per tal d’aprovar-lo provisionalment, si s’escau.
5- Facultar indistintament i tan àmpliament com en dret sigui necessari el president o la gerent
del Consell a l’efecte que pugui executar aquest acord.

8. PROPOSTA D’ADEQUACIÓ DEL REGLAMENT DE PURINS A LA NORMATIVA
REGULADORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS
El secretari llegeix la proposta.
Intervencions i debat
Roser Mas:

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

Espero que el DARP faci una bona feina i unes bones inspeccions i que la cosa realment vagi
millor del que ha anat els últims anys.
Liliana Vilanova:
Nosaltres hi votarem a favor, però sol·licitem al govern del Consell Comarcal que demani
informes periòdics a la Generalitat i que aquests siguin traslladats a l’oposició per tal que
nosaltres també puguem estudiar la informació i l’evolució d’aquest tema.
Manel Romans:
Quins tipus d’informes?
Liliana Vilanova:
Els del DARP
Manel Romans:
Però en base a què? a la producció de purins, o...?
Liliana Vilanova:
Quant a tot el que feia el Consell. Vàreu dir que teníeu un programa informàtic que us permetia
saber quines dejeccions hi havia, a quin terrenys s’aplicaven, etc., tot això entenem que és
necessari que la comarca i les entitats que treballen pel medi ambient en tinguin coneixement.
Demanem que vosaltres, com a govern del Consell Comarcal, sol·liciteu aquests informes i que
els féu públics per saber quin treball s’està fent des de la Generalitat.
Manel Romans:
Nosaltres estem en contacte permanent amb el servei del Departament d’Agricultura i els
ajudem amb el que podem, així com també amb els ajuntaments que ens ho demanen. Per
tant, si hi ha alguna novetat us la farem saber.
Liliana Vilanova:
No es tracta de novetats, es tracta de dades. De saber on es fan les dejeccions, com fins ara.
Manel Romans:
Aquí hi ha uns plans de dejeccions, que estan validats pel Departament, i, per tant, s’ha de
suposar que les granges que avui dia estan en activitat és perquè el tenen validat.
Liliana Vilanova:
No podem entrar en suposicions.
Manel Romans:
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És que és així; perquè si a un ajuntament no li presenten el pla de dejeccions, no donarà la
llicència d’activitats a una granja.
Liliana Vilanova:
És que no estem demanant això. El pla em sembla molt bé, però hi ha d’haver un control.
Manel Romans:
El control l’ha d’exercir el DARP i l’única cosa que ens pot dir és si hi ha algú que no ha
complert amb els requeriments que se li demanaven.
Liliana Vilanova:
Això és el que demanem; que més enllà que us arribi a vosaltres la informació, aquesta es
traspassi als grups de l’oposició.
Manel Romans:
Molt bé, si el Departament ens la fa arribar, us la farem arribar a vosaltres.
Liliana Vilanova:
L’heu de demanar.
Manel Romans:
Bé, doncs, la demanarem i si hi ha algú que incompleixi els plans de dejeccions, us ho direm.
Pere Medina:
A nosaltres, un cosa que ens sorprèn és que el 2009 el Consell Comarcal va perdre les
competències sobre el pla de purins; entrarem al 2014 i durant aquest impàs entenem que hi
havia personal que estava adscrit al pla de purins i ens preguntem quines tasques ha estat
exercint durant aquest temps ?
Manel Romans:
Es va reestructurar fa dos anys i malauradament hi havia persones que no tenien feina en el
servei que tenien assignat i per això varen haver-hi els acomiadaments.
Anna Seijas:
En el cas explícit dels purins, les persones ja estaven duent a terme tasques de residus, ja que
un servei va baixar i l’altre estava en increment. Malgrat això, aquesta persona ha continuat
gestionant el transport de purins a les plantes.
Acord
Fets/antecedents
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El 26 de juliol de 2000 el Ple del Consell Comarcal d’Osona aprovà el Pla integral per a la
gestió de purins porcins de la comarca d’Osona i el Pla d’actuació. Igualment s’aprovà el
Reglament comarcal regulador de la gestió de residus ramaders i aplicació de fangs de
depuració, al qual s’hi van adherir la gairebé totalitat dels municipis de la comarca.
Tal com s’indicava en el preàmbul de l’esmentat reglament, aquest “incideix en el problema de
la gestió de les dejeccions ramaderes tenint en compte la manca de regulació específica
d'aquest extrem, malgrat la normativa comunitària, estatal i autonòmica que ordenen de forma
general mesures de protecció mediambiental”,constatant més endavant que “manca així la
regulació de la gestió, pròpiament dita, de les dejeccions, i les mesures de seguiment i
prevenció”.
El Consell Comarcal va establír diversos convenis de col.laboració amb els Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i amb el Departament de medi Ambient i Habitatge (DMAH) de
la Generalitat de Catalunya, per d’actuar en la pre-validació dels plans de gestió que
corresponien a explotacions situades a la comarca d’Osona i el desenvolupament de tasques
pròpies de la Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona en relació amb la tramitació
dels expedients de legalització de les esmentades activitats.
Amb posterioritat (2007) el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i l’Agència de
Residus de Catalunya, juntament amb representants del sector agrícola i ramader, crearen el
Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (GESFER), limitant el protagonisme
inicial del Consell Comarcal.
Finalment amb l’entrada en vigor del Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del
programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, deixa sense espai
per a l’aplicació del Reglament comarcal, derogant-lo “de facto, ja que regula idèntiques
matèria i a més ho fa abastament.
Altrament, el Decret 136/2009, defineix un nou escenari pel que fa a les competències del
Consell Comarcal i dels ajuntaments en aquesta matèria. El fet és que a partir de la seva
entrada en vigor, aquestes competències s’exerceixen definitivament pel Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Atenent als antecedents exposats el Ple del Consell de data 25 de setembre d’enguany, va
acordar iniciar els tràmits per modificar el Reglament comarcal regulador de la gestió de residus
ramaders i aplicació de fangs de depuració, i amb aquesta finalitat per resolució del President
del Consell s’ha creat la comissió d’estudi per a la modificació del reglament, la qual, atenent a
l’informe tècnic que es va sotmetre a la seva consideració, va acordar no procedir a la
modificació inicialment prevista i proposar la seva derogació, atesa la identitat de la matèria i la
regulació fixada en la normativa superior, amb la finalitat d’evitar inseguretat jurídica al
ajuntaments.
Fonaments de dret
La normativa referent a la designació de zones vulnerables a l’àmbit territorial de Catalunya en
aplicació del que disposa la Directiva 91/676/CEE, del Consell, de 12 de desembre, relativa a la
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats que procedeixen de fonts
agràries, concretament: Decret 283/1998, de 21 de d’octubre (publicat el 06/11/1998 al DOGC
núm. 2760), Decret 476/2004, de 28 de desembre (publicat el 31/12/2004 al DOGC núm.
4292), Acord de Govern 128/2009, de 28 de juliol (publicat el 04/08/2009 al DOGC núm. 5435).
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Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de
gestió de les dejeccions ramaderes (publicat el 03/09/2009 al DOGC núm. 5457).
Aquest Decret, entre d’altres, deroga explícitament:
-

-

-

L’Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb
el nitrogen (publicat el 09/11/1998 al DOGC núm. 2761). Estableix una sèrie de
recomanacions relatives a la gestió de les dejeccions ramaderes (dosis, èpoques
d’aplicació, construcció de sistemes d’emmagatzematge de dejeccions...).
Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques
aplicables a les zones vulnerables (publicat el 26/06/2000 al DOGC núm. 3168).
Determina les dosis i èpoques d’aplicació de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants
en els municipis inclosos en la zona vulnerable.
Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes (publicat el
07/08/2001 al DOGC núm. ). Determina la obligació de presentar el pla de gestió de
dejeccions i portar al dia el llibre de gestió de dejeccions ramaderes

Reglament comarcal regulador de la gestió de residus ramaders i aplicació de fangs de
depuració (publicat el 30/11/2001 al DOGC núm.3525).
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
Dictamen favorable de la Comissió Informativa de medi ambient, territori i règim intern, emès en
la sessió del dia 11 de desembre de 2013.
Per unanimitat s'acorda:
1.- Derogar el Reglament comarcal regulador de la gestió de residus ramaders i aplicació de
fangs de depuració, aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en sessió de 26 de juliol de
2000 i publicat el 30/11/2001 al DOGC núm.3525.
2.- Reiterar la disposició del Consell Comarcal respecte a la prestació d’assessorament i
assistència tècnica en aquesta matèria pels ajuntaments de la comarca que així ho sol·licitin.
3.- Renovar l’oferiment de col·laboració del Consell Comarcal d'Osona al Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per
a la prestació dels serveis per a la gestió dels residus ramaders tal com inicialment s’havia
establert.
4.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester al President del Consell Comarcal
d’Osona per a l’execució dels precedents acords.
5.- Notificar els presents acords als ajuntaments de la comarca d’Osona als efectes escaients.

9. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE
CATALUNYA, PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT
PÚBLICA
El secretari llegeix la proposta.
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Acord:
Fets i antecedents
Vist el text del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i l’Agència de
Salut Pública de Catalunya per a l’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública .
Fonaments de dret
Articles 303 a 311 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
Article 17 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
Dictamen favorable de la Comissió Informativa de promoció econòmica, comunicacions i noves
tecnologies, emès en la sessió del dia 11 de desembre de 2013.
Per unanimitat s'acorda:
1.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i l’Agència de
Salut Pública de Catalunya per a l’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública .
2.- Facultar el president del Consell Comarcal o el membre a qui delegui per a la signatura
d’aquest conveni.

10. ACORD PER A PROMOURE UNA NOVA MARCA TURÍSTICA: PAISATGES DE
BARCELONA, EN SUBSTITUCIÓ DE LA MARCA CATALUNYA CENTRAL, QUE COMPREN
LES COMARQUES DE L’ANOIA, EL BAGES I OSONA
El secretari llegeix la proposta.
Intervencions i debat
Roser Mas:
Nosaltres hi estem en desacord, perquè no és significativa, no territorialitza; no tots els
ajuntaments de la zona que abasta hi estan d’acord i semblem el pati del darrere de Barcelona.
El nom és desafortunat. Els sembla que a Finlàndia entendran que es refereix a la zona entre
muntanya i platja de Catalunya, on es va assentar gran part de la població i que té un llegat
històric i paisatgístic de primera magnitud ? A nosaltres ens sembla que no i que el nom no
representa tota la riquesa i tot el potencial turístic que té aquesta zona i, per tant, hi votarem en
contra.
Liliana Vilanova:
Nosaltres també hi votarem en contra perquè entenem, en la línia que diu Roser Mas, que
Barcelona en cap cas representa a Catalunya; és la capital del principat i entenem que el nom
que millor pot representar les comarques és el terme Catalunya i més amb el procés
d’emancipació que en aquests moments està vivint el país i, per tant, entenem que el que
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s’hauria de potenciar és el terme Catalunya i que com a mínim hauria de figurar en la marca
turística.
Josep Anglada Rius:
Des del nostre grup de Plataforma per Catalunya és evident que no ens oposarem als tècnics
que han fet l’estudi i creuen convenient canviar el nom de la marca Catalunya Central pel de
Paisatges de Barcelona. Votarem en coherència, ja que aquesta proposta va passar per
l’Ajuntament de Vic i a diferència d’altres grups del Consell Comarcal, que a l’Ajuntament de Vic
voten en blanc i aquí voten en negre -em refereixo concretament a Iniciativa per Catalunya, que
està en el seu dret de votar el que cregui convenient aquesta senyora i curiosament a
l’Ajuntament de Vic hi van votar a favor; els de la CUP han estat també coherents, perquè a
l’Ajuntament de Vic varen votar en contra. Evidentment el grup de Plataforma per Catalunya
també serà coherent amb el que va votar a l’Ajuntament de Vic i per això ens abstindrem.
Creiem que el que pretén aquesta proposta és escombrar a favor del centralisme de Barcelona.
Nosaltres possiblement tampoc estaríem d’acord i tampoc apostaríem pel nom de Catalunya
Central, perquè no creiem que sigui el més adequat, però evidentment Paisatges de Barcelona
no ens diu absolutament res. El nostre territori, crec que està prou demostrat, té molt per oferir i
competir amb la marca Barcelona de tros. Dins la Catalunya Central hi ha ciutats i comarques
amb molt potencial històric i Osona és un clar exemple en aquest sentit.
Pere Medina:
Des del grup d’Independents d’Osona hi votarem en contra, perquè també pensem que és un
nom que no està arrelat al territori. El primer que pensem és que potser Osona Turisme
s’hauria de posar les piles i fer més promoció del territori.
Roser Mas:
Només dir i compartir amb tots vostès que sóc l’orgullosa representant d’un partit en el qual hi
ha moltes sensibilitats i moltes opinions.
Sergi Vilamala:
Només constatar que aquesta marca turística es refereix als mercats internacionals, que es va
presentar ara fa aproximadament tres anys a través del pla de màrqueting turístic al sector
turístic de la comarca i als ajuntaments i consorcis. És un pla consensuat per tots els sectors i
avalat i aprovat pel Consell d’Administració d’Osona Turisme, del qual formen part diversos
ajuntaments i hi són representats els grups dels Independents i d’Iniciativa per Catalunya. Per
tant, és incongruent que en aquest moment vostès hi votin en contra quan al Consell
d’Administració hi són representats. Vull recordar a la senyora Mas que quan la Diputació de
Barcelona va presentar aquest pla de màrqueting turístic, Iniciativa per Catalunya era al govern
de la Diputació. Per això crec que té el màxim consens, sempre tenint en compte que és la
marca turística que s’aplicarà de cara als mercats internacionals, en els quals avui dia si hi ha
una marca reconeguda és la marca Barcelona. Altra cosa són les connotacions polítiques que
pugui tenir la marca Catalunya Central, però aquí estem parlant de turisme, de sectors turístics
i, com dic, avalat per tots els sector professionals de la comarca, per 43 ajuntaments i tota la
província. Ara el que es fa és presentar aquesta proposta al Consell de Direcció de l’Agència
Catalana de Turisme, que és qui ho aprovarà i serà la marca que aglutinarà tot Barcelona però
diferenciant el nostre aspecte, que és el paisatge, que és el que ens identifica. Per això
demano que, si són conseqüents amb el que han aprovat els seus grups o els seus
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representants territorials en el Consell d’Administració, algun grup hauria de canviar el vot
esmentat.
Roser Mas:
És molt curiós que l’argument bàsic sigui que com qui hi ha una extensa majoria en aquest
acord, aquest acord sigui correcte, validat, fantàstic i meravellós i no es pugi acceptar la idea
que potser ens hem precipitat i que potser no respon exactament a les necessitats actuals
tenint en compte el context. En moltes ocasions parlem de contextualització i aquí no ho estem
fent, en aquest moment concret. Que els nostres representants en un moment donat hagin
votat una cosa, no implica que aquesta cosa hagi de ser estàtica al llarg del temps i des del
meu parer no correspon aquest nom al moment actual que estem vivint i per això m’atorgo el
dret a poder discrepar de la gent que en el seu moment va votar una cosa que jo no considero
correcta en aquest context.
Pere Medina:
Osona té 51 municipis, 43 estan a Osona Turisme i 8 no i a l’última junta d’Osona Turisme un
municipi va marxar i segurament en vindran d’altres. Els motius són fàcils, Osona Turisme no
està treballant de forma equitativa per a la comarca d'Osona. Un exemple clar és que avui, ja
que parlem d’eines internacionals, hi ha un fòrum de la carta europea de turisme sostenible i
ningú del Consell Comarcal ha anat a cap de les xerrades. Avui s’aproven les bases perquè
tots els equipaments turístics es puguin acreditar en l’àmbit europeu. Qui hi ha anat ? els
independents d’Osona Sud; per tant, parlem amb propietat. La carta europea de turisme
sostenible és una eina molt important que va vinculada al Parc Natural del Montseny i des
d’Osona Turisme no s’ha fet cap apropament i des del territori s’ha treballat molt perquè creiem
en el turisme internacional i si algú ens ha de treure de la crisi és el turisme de qualitat. Per això
quan parlem de vinculació amb el territori, tinguem clar que quan hi ha actes, treballs, etc. per
poder internacionalitzar i aconseguir que públic europeu i de tot el món pugui venir al nostre
territori, ens arremanguem i anem a treballar.
Sergi Vilamala:
Només corregir el senyor Medina perquè no té tota la informació, ja que sempre s’ha anat a
totes les reunions de la carta de la certificació del turisme sostenible. Avui no s’hi ha anat
perquè coincidia amb aquest plenari i és evident que a dos llocs no s’hi pot ser. Vull dir una
altra vegada que tots els acords presos per Osona Turisme estan consensuats per tots els
representants territorials que va designar cada territori dels antics consorcis de promoció
turística i recordar-li que de la seva zona d’influència hi ha una regidora de Viladrau que
pertany al grup dels Independents i, per tant, la informació qui la hi hauria de transmetre és la
seva coordinació territorial. No vull entrar en discrepàncies, però és evident que les coses s’han
de dir com són i no com un les vol explicar. És evident que Osona Turisme, com totes les
coses, és millorable i és el sentit i la voluntat dels deu membres que formen part del consell
d’Osona Turisme, que vull recordar que està format per entitats del sector privat i del sector
públic representat pels ajuntaments que varen voler formar part en representació de les seves
zones d’influència. En tot cas el que es pot fer és millorar els mecanismes de coordinació
territorial de cadascuna de les zones. Tot això segurament és millorable, però en qualsevol cas,
tots els acords sempre es prenen per unanimitat per evitar la critica fàcil de determinats grups
que no hi són perquè no hi han volgut ser.
Pere Medina:
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No vull entrar en la polèmica, perquè ens allargaríem bastant, però el que sí està clar és que
políticament no s’ha fet un bon treball per qui governa o gestiona Osona Turisme, ja que hauria
de vetllar perquè els interessos d’aquests municipis d’Osona sud hi fossin representats i no hi
estan i aquesta és la realitat. Avui s’aproven les bases en les quals tots els equipaments
turístics s’hi podran acreditar i no hi ha cap representant del Consell Comarcal, perquè es pot
delegar, senyor Vilamala, no passa res.
Joan Roca:
Voldria deixar clar que son 51 municipis, 43 estan dins del projecte d’Osona Turisme i els que
no hi són és per voluntat pròpia. Jo potenciaria el valor positiu dels 43 que sí que hi són. Això
és important ja que s’han fet les negociacions que han calgut i crec que està treballant en
positiu envers el sector turístic de la comarca. Tot es pot millorar, sempre en podem parlar i
sempre es poden fer politiques d’apropament amb els municipis que encara no hi són en els
dos sentits. El que hem de ser és justos, coherents i equitatius a l’hora de repartir la veu dins
Osona Turisme. Aquí s’aprova un tràmit que ha sol·licitat Osona Turisme.
Votació
Sotmesa a votació la proposta d’acord presentada s’obté el resultat següent:
Vots a favor:

24,

Vots en contra:

3,

Abstencions:

1,

que corresponen als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, PSCPM i el conseller no adscrit Antoni Sánchez
que corresponen als membres presents dels grups IdO, ICV-EUiA-EPM
i CUP
que correspon al membre del grup PxC

En vista del resultat obtingut, el president declara aprovat, per majoria absoluta, el següent:
Acord:
Fets/antecedents
Catalunya és la principal destinació turística de l’Estat Espanyol i una de les principals
d’Europa. Per a una major projecció i promoció de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha
organitzat el territori català en zones geoturístiques, cadascuna d’elles sota una marca turística.
Les marques turístiques de Catalunya tenen com a objectius facilitar la promoció nacional i
internacional del territori turístic de Catalunya.
Les marques turístiques recollides en el Pla Estratègic del Turisme de Catalunya 2005-2010
eren: Costa Brava, Costa de Barcelona Maresme, Barcelona, Costa del Garraf, Costa Daurada,
Terres de l’Ebre, Terres de Lleida, Pirineus, Vall d’Aran i Catalunya Central. Posteriorment, en
data 26 d’octubre de 2011, el Consell de Direcció de l’Agència Catalana de Turisme aprovà per
unanimitat la creació de la marca turística Costa Barcelona tot agrupant i substituint les
marques Costa del Garraf i Costa de Barcelona Maresme.
El propi Pla Estratègic del Turisme de Catalunya 2005-2010, en la seva proposta d’actuació
4.2, descrivia que al llarg de l’anàlisi i la diagnosi, s’havia detectat la necessitat d’ordenar l’ús
de les marques turístiques, almenys les territorials, i la seva coordinació amb la marca turística
de Catalunya.
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Posteriorment, el recentment aprovat Pla Estratègic de Catalunya 2013-2016 estableix una
estratègia territorial basada en 4 grans àmbits: Muntanya, Interior, Urbà i Litoral, sense fer
esment a les marques territorials esmentades amb anterioritat.
El Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 diagnostica que hi ha una excessiva
proliferació de marques territorials que dilueixen la capacitat d’impacte en un públic objectiu i
provoca confusió. En aquest Pla es defineix una arquitectura de marques a partir de la marca
Catalunya que ajuden a explicar el territori català en els mercats exteriors (Barcelona, Costa
Barcelona, Costa Brava, Costa Daurada i Pirineus) i altres marques que ajuden a explicar el
territori en mercats de proximitat, entre les quals, Catalunya Central.
La marca territorial turística Catalunya Central correspon al territori de les comarques de
l’Anoia, el Bages i Osona, i actualment tenen com a ens de promoció turística els consells
comarcals de l’Anoia, el Bages i l’organització especial Osona Turisme, participada per ens
públics i privats de la comarca.
Finalment, el Pla de Màrqueting Turístic de la província de Barcelona presentat a finals de 2011
constata la necessitat de substituir la denominació de la marca Catalunya Central, poc o gens
coneguda pels mercats emissors, però tampoc reconeguda pels ens gestors del turisme de les
comarques afectades per la denominació Paisatges de Barcelona. Aquesta denominació és
fruit de l’oportunitat de lligar els conceptes de Barcelona, marca reconeguda internacionalment,
i un atribut associat a valors clarament de turisme interior. A més, s’alinea amb les conclusions
del Pla Estratègic del Turisme de la ciutat de Barcelona 2015 elaborat l’any 2010, el qual
incorpora en les seves línies estratègiques la necessitat de que el destí Barcelona vagi més
enllà de les fronteres administratives de la ciutat.
La necessitat i oportunitat d’aquest canvi ha estat valorada i debatuda al llarg dels darrers
mesos entre els principals actors turístics públics i privats de les comarques afectades, i s’ha
arribat a la conclusió, en el marc dels diferent processos de planificació turística que s’han
realitzat a la província de Barcelona i Catalunya, que calia formalitzar la petició de canvi de
marca de Catalunya Central a Paisatges de Barcelona davant el Govern de Catalunya amb
l’objecte d’evitar confusions i contribuir a incrementar la demanda turística.
Atès que el Consell Comarcal d’Osona és una administració pública, amb personalitat jurídica
pròpia.
Atès que des de l’organització especial Osona Turisme, en sessió del dia 20 de novembre de
2013, es va considerar que la marca turística actual que els representa no acaba d’aprofitar el
potencial d’una única més ben definida per al territori de l’Anoia, el Bages i Osona i, per tant, es
va adoptar l’acord de proposar el canvi a l’òrgan competent del Consell Comarcal.
Atès que les institucions i agents turístics de les altres comarques afectades esmentades
anteriorment coincideixen en aquest raonament.
Atès que la situació desitjable cap a la qual s’hauria de treballar conjuntament és la
d’aconseguir disposar d’una marca turística amb un important reconeixement als mercats
turístics i que aquesta fos assumida i compartida per tots els territoris i productes turístics que
es troben en el seu àmbit d’influència.
Fonaments de dret
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
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Els membres del Consell General de l’organització especial Osona Turisme, en sessió del dia
20 de novembre de 2013, han acordat proposar a l’òrgan competent del Consell Comarcal
d’Osona, que adopti els acords següents
Dictamen favorable de la Comissió Informativa de promoció econòmica, comunicacions i noves
tecnologies, emès en la sessió del dia 11 de desembre de 2013.
Per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, s’acorda.
1.- Sol·licitar a la Direcció General de Turisme que atengui les consideracions formulades
adreçades a promoure la creació de la marca turística PAISATGES DE BARCELONA, en
substitució de la marca CATALUNYA CENTRAL que inclogui les comarques de l’Anoia, el
Bages i Osona.
2.- Sol·licitar a la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona la col·laboració
tècnica per realitzar els informes i treballs necessaris per instrumentar aquest canvi, els quals,
un cop consensuats, servirien per afavorir les pretensions anteriors davant l’administració
competent.
3.- Donar trasllat d’aquests acords a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya, a la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i a les altres
entitats de promoció turística de les comarques de l’Anoia, el Bages i Osona i que integren la
marca turística Catalunya Central.

11. RATIFICACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE
El secretari llegeix la proposta.
Acord:
Fets i antecedents
Vist l’acord número 20 “Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana del Consum per
a la realització d’actuacions en matèria de consum”, adoptat per la Comissió Permanent del Ple
en la sessió del dia 11 de novembre 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 20 “Conveni d’encàrrec de
gestió amb l’Agència Catalana del Consum per a la realització d’actuacions en matèria de
consum”, adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió del dia 11 de novembre de
2013, pel qual s’acorda aprovar el conveni d’encàrrec de gestió a signar entre el Consell
Comarcal d'Osona i l’Agència Catalana del Consum per a la realització d’actuacions definides
en matèria de consum a la comarca, per a l’any 2013.
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12. 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 9 d’octubre de 2013,
pel qual s’acorda acceptar el crèdit següent, concedit i aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en la sessió del dia 26 de setembre de 2013, en el marc del Pla
“Operacions de tresoreria per a consells comarcals 2013”, segona fase, aprovat pel Ple de la
Diputació de Barcelona en data 28 de febrer de 2013:
Import:
492.326,32 euros
Tipus d’interès:
0%
Amortització:
1 any
Terminis:
4 trimestrals
i aprovar el text del conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona.
2.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 d’octubre de 2013,
aprovatori del conveni tipus de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i els
ajuntaments que s’hi incorporin, per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació,
mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques.
3.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 9 d’octubre de 2013,
aprovatori del conveni tipus de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i els
ajuntaments que s’hi incorporin, per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat
a persones aturades.
4.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de novembre de
2013, aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i els
ajuntaments de Tavèrnoles, les Masies de Roda, Vilanova de Sau, Calldetenes, Sant Pere de
Torelló i Sant Julià de Vilatorta, per acollir-se al projecte de servei tècnic compartit Osona
Centre inclòs en el Pla comarcal de joventut de la comarca d'Osona i del conveni de
col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i els ajuntaments d’Orís, Montesquiu,
Sant Quirze de Besora, Sora, Santa Maria de Besora i Vidrà, per acollir-se al projecte de servei
tècnic compartit Orís i Bisaura inclòs en el Pla comarcal de joventut de la comarca d'Osona.
5.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de novembre de
2013, aprovatori del conveni marc de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i
l’Ajuntament de Vic, per a la prestació del servei d’intermediació hipotecària.
6.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de novembre de
2013, aprovatori del conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament d’Alpens, l’escola
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La Forja i el Consell Comarcal d’Osona per a la gestió del servei de menjador escolar, servei
que es prestarà a través de concessió del servei a una empresa del sector.
7.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de novembre de
2013, aprovatori del conveni a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de
Balenyà, per a la redacció del projecte tècnic de connexió del clavegueram de la zona del
polígon industrial de Vall-llosera al col·lector de la riera de Vall-llosera.
8.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de novembre de
2013, aprovatori del conveni a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Seva,
per dur a terme la direcció i la coordinació de seguretat i salut de les obres de conservació i
millora del camí de Seva a Balenyà i el Brull.
9.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de novembre de
2013, aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i la
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona per a l’execució del projecte integració
sociolaboral de persones amb malalties mentals.
10.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 13 de novembre de
2013, aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i la
Universitat de Vic, per tal de dur a terme un projecte conjunt de desenvolupament del territori, que
inclou l’enfortiment i la potenciació de la Universitat de Vic i la comarca d'Osona, així com la
intensificació de la col·laboració entre les dues parts.
11.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 de desembre de
2013, aprovatori del conveni marc de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i
els ajuntaments de la comarca d’Osona per la prestació del servei de Centre Obert.
12.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 de desembre de
2013, aprovatori del conveni marc de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i
els ajuntaments de la comarca d’Osona en matèria de serveis socials.
13.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 de desembre de
2013, aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i
l’Ajuntament de Vic en matèria de serveis socials.
14.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 de desembre de
2013, aprovatori de l’addenda de modificació del conveni de cooperació per a la implantació i
execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca d'Osona a
signar amb els ajuntaments de Balenyà, Centelles, Malla, Sant Martí de Centelles, Seva, Tona i
Vic.
15.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 de desembre de
2013, aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i el
Consorci Català pel Desenvolupament Local per a la gestió i seguiment de la compra agregada
d’energia.
16.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 de desembre de
2013, aprovatori del conveni tipus de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i
els ajuntaments que s’hi incorporin, per a la realització del Programa de Treball i Formació
adreçat a persones aturades, perceptores de la renda mínima d’inserció

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

17.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 de desembre de
2013, aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i el
Consorci per a la gestió de residus urbans d'Osona per regular les condicions d’execució i
finançament de l’obra inclosa en el PUOSC “Construcció d’una nau destinada als serveis de
residus urbans”.
18.- Acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 11 de desembre de
2013, aprovatori del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i la
Xarxa Audiovisual Local SL relatiu l’emissió d’uns programes d’humor per a promocionar
turísticament la comarca d’Osona a través de les televisions locals adherides a la xarxa.
El Ple Comarcal se’n dóna per assabentat.

13. 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 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.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
De conformitat amb el que estableix l’article 83 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, és
sotmet a votació la declaració d’urgència l’assumpte següent:
-

Moció del grup polític de la CUP al Consell Comarcal d'Osona de suport al referèndum
d’independència

Intervencions i debat
Josep Anglada Rius:
Estic acostumat que quan es passa una moció d’urgència, el grup que la presenta dóna
l’explicació de perquè és aquesta urgència abans de votar.
Joan Roca:
Accepto totalment el seu comentari i passo la paraula a Liliana Vilanova, representant del grup
de la CUP
Liliana Vilanova:
Nosaltres, dimecres passat vàrem presentar una moció, que va entrar fora de termini, que
parlava sobre el tema de la pregunta, el tema de la data i com que els esdeveniments s’han
precipitat i dijous el president Mas amb els representants de la CUP, d’Esquerra i d’Iniciativa en
una roda de premsa anunciava data i pregunta, a les hores vàrem entendre que la moció
presentada quedava desfasada, però que era interessant presentar una nova moció sobre els
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esdeveniments que han passat aquesta setmana. Entenem que el motiu de l’urgència està
suficientment justificat. D’altra banda n’hem retirat unes altres que presentarem en el proper
Ple, que entenem que no són urgents, però aquesta sí, tal i com han succeït els
esdeveniments.
Josep Anglada Rius:
Tal i com s’ha comentat, sí que la setmana passada quan ens vàrem reunir, de totes les
mocions que hi havia, sí que n’hi havia una que possiblement es podia entrar com a urgència,
ja que no va entrar dintre de termini, que demanava que el govern de la Generalitat concretés
una pregunta i una data pel possible referèndum abans de final d’any. Aquests fets han succeït
aquesta setmana i ja no té cap sentit que aquesta moció entri en el plenari d’avui. Ara bé, que
avui es presenti una moció d’urgència amb un tema que s’ha de fer el 9 de novembre de l’any
que ve i tenint en compte que el Consell Comarcal farà un ple el mes de març, un ple el mes de
juny i un ple el mes de setembre, no és una moció per presentar d’urgència i, per tant, el meu
vot serà en contra, perquè no veig la urgència per enlloc.
Joan Roca:
Tal i com es va quedar a la Junta de Portaveus, tal i com ha dit Liliana Vilanova, les altres
mocions han quedat posposades perquè estaven fora de termini i sí que hi havia la voluntat
d’acceptar la primera moció, però ara les situacions han canviat. L’ACM i l’Associació de
Municipis per la Independència demanen que totes les entitats aprovem una moció referent al
referèndum i com que la que ha presentat la CUP està en aquesta línia, nosaltres acceptem la
urgència.
Votació
Sotmesa a votació la urgència de la moció presentada s’obté el resultat següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

22,
1,
5,

que corresponen als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, IdO,
ICV-EUiA-EPM i CUP i al conseller no adscrit Antoni Sánchez
que correspon al membre del grup PxC
que corresponen als membres del grup PSC-PM

En vista del resultat obtingut, el president declara aprovada la urgència i tot seguit el secretari
llegeix la moció.
Intervencions i debat
Antoni Sánchez:
Gràcies, senyor president, per donar-me la paraula per la meva nova situació de conseller no
adscrit en haver deixat de formar part del grup comarcal de PxC i poder parlar en nom propi. Jo
celebro que es presenti qualsevol moció al ple del Consell Comarcal, perquè aquí venim a
debatre idees per molt encertades o desbaratades que siguin. Per l’experiència que tinc com a
regidor de Manlleu, les mocions són les que donen alegria i “xispa” al ple perquè és molt avorrit
i si no hi ha una moció el temps passa molt a poc a poc. Tothom sap que aquest referèndum no
es farà i segurament serà bo per Catalunya que no es faci, ja es veurà. Aquest “órdago”
sobiranista que han fet aquests quatre partits, iniciat pel govern de la Generalitat, vindrà molt
bé per a les consciències saber què pensa Catalunya i què pensa una part de la societat
catalana. No hi ha cap estat al món que es faci un harakiri per secessionar una part del seu
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territori. Podria passar que el que no ha fet fins ara la gent que defensa el federalisme, com el
PSOE i el PSC, ho aconsegueixi el govern d’en Mas i s’acabi amb un canvi de la Constitució i
algun dia hi hagi una Espanya federal. Respecto totes les opinions, però Catalunya per ser
independent ha de tenir diners i Catalunya arrossega un deute de 62.000 milions d’euros, que
això no ho aguanta cap país. Fins i tot si Espanya digués marxeu, quan més aviat millor, seria
una ruïna pels que vivim aquí a Catalunya. Ens esperarien a la cantonada per dir-nos que no
entraríem a Europa fins que entrés Albània, perquè Espanya no ho voldrà per no tenir
competència amb els seus productes. També ens esperaria França que té el problema de
Còrsega i no voldria quedar desmembrada. Crec que és una relativa informalitat presentar una
proposta com la que ha fet la Generalitat i per això el meu vot serà l’abstenció.
Josep Anglada Rius:
No entenc com s’ha pogut votar la urgència d’aquesta moció. És evident que el que demana la
moció d’instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a realitzar el referèndum
amb acord o sense acord de l'Estat espanyol és una autentica aberració, ja que fins i tot el
president de la Generalitat ha dit que si hi ha d’haver un referèndum, cosa que crec que no hi
serà, ha de ser pactat i legal amb l’estat. Tots som conscients que el president de la Generalitat
havia de posar una data i una pregunta abans de finals d’any, perquè el grup Esquerra
Republicana li aprovés els pressupostos i això és el que ha fet, essent conscient que esta
enganyant a la bona gent de Catalunya, a la bona gent que va sortir l’11 de setembre de 2012 i
va sortir l’11 de setembre de 2013 per fer la cadena de la via catalana per la independència. El
president Mas és conscient que el govern espanyol no li donarà permís per a un referèndum o
una consulta, però ho havia de fer per poder aprovar els pressupostos. El grup comarcal de
Plataforma per Catalunya no estem per perdre el temps amb aquestes mocions que no deixen
de ser un brindis al sol i el que pretén aquesta moció és anar allargant el temps, com allò que
nosaltres solem dir que qui dies passa anys empeny i del que ens hauríem de preocupar és
d’aportar fórmules i alternatives perquè aquest país pugui sortir de la crisi perquè realment la
gent de Catalunya pugui torna a tenir feina i el jovent es pugui emancipar; crec que això és el
que necessita en aquests moments i no les parafernàlies i tots aquests embolics que ha fet el
senyor Mas al posar la data i la pregunta, que l’únic que busca és aguantar un any més la
poltrona com a president de la Generalitat i per això el nostre vot serà en contra de la proposta.
Roser Mas:
Pensem que és un moment històric important; que és interessant veure què pot passar a partir
d’aquí; que és un moment d’inflexió, que no es pot amagar tot ni al darrere del mot crisi ni al
darrere del mot independència; que hi ha d’haver molt més contingut social. Una Catalunya
independent amb el mateix nivell de retallades no pot anar enlloc, però de totes maneres, com
que és un moment històric i moltíssima gent s’ha manifestat a favor d’aquest moment i a favor
d’aquesta tessitura, a favor d’aquesta possibilitat, nosaltres hi votarem a favor perquè estem
convençuts que la gent té el dret a poder votar sobre el seu destí.
Pere Medina:
Només manifestar que creiem que en el moment actual els càrrec electes i les institucions hem
d’estar a l’alçada i, per tant, hi votarem a favor.
Jacint Raurell:
Nosaltres, com ja ho hem fet en la urgència, ens abstindrem; perquè no creiem que sigui urgent
i ens sembla que hagués estat millor parlar-ho amb més temps i per altra banda ens hagués
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agradat que en lloc d’aquesta moció s’hagués presentat la que hi havia que responia a la
proposta de l’Associació Catalana de Municipis, que aquesta sí que l’haguéssim votat a favor
perquè ens sembla que és més integradora i més coherent amb la realitat del Consell Comarcal
que no pas la de la CUP i no només per un tema formal de presentació, sinó per un tema de
continguts. És molt diferent parlar d’un acord per a la consulta i per decidir el futur polític de
Catalunya, que és la proposta de l’ACM, que parlar de suport al referèndum per la
independència en el seu contingut i en la seva literalitat, com es pot veure en el punt tercer, en
el qual possiblement algun grup podria tenir-hi discrepàncies. En definitiva, aquí, a Catalunya,
encetem un període en el qual durant un temps serà més importat el camí que el destí, però
aquest camí té un únic punt de sortida, però ha de tenir diferents llocs d’arribada.
Jordi Casals:
Nosaltres creiem que és important que el Consell Comarcal debati aquesta moció i que s’aprovi
ara, quan encara està calent el fet d’haver escollit la data i la pregunta, ja que les institucions
com aquesta, encara que sigui de segon nivell, som membres de l’Associació de municipis per
la Independència. És important que totes les institucions del país es posicionin al darrere del
Govern i dels grups parlamentaris que impulsen aquesta consulta que, com ha dit la
representant del grup d’Iniciativa, és un moment històric que dóna resposta a un clam civil i que
per sort té al darrere una majoria política molt gran. Referent al que ha dit el PSC, lamento que
es digui que serà més important el camí que el destí, perquè és una llàstima que no fem camí
tots plegats quan del que es tracta és de votar i que el poble de Catalunya, tots, tant els que
estan a favor de la independència, en contra de la independència, a favor del federalisme, en
contra del federalisme, pugui decidir lliurament i democràticament.
Josep M. Masramon:
Suposo que tots ens hem adonat que el què hem dit que no era d’urgència, el moment històric
fa que ho sigui. En el debat que s’ha produït ara tothom estava pendent, igual que al carrer que
se’n parla a tot arreu. Estem en una setmana històrica i avui ens ve bé aquesta moció, que tot i
no ser exacta amb la de l’Associació Catalana de Municipis, sí que el fonament és el mateix.
Aquí som 51 municipis que som membres de l’Associació de municipis per la Independència on
sembla que les sigles queden clares. Per tant crec que avui, tots plegats, tant és votar una
moció com l’altra. Em sembla coherent que davant de tres mocions que són força iguals i
després que hi ha un grup que hi ha estat treballant i donant la cara aprovem la de la CUP, per
donar a entendre que anem tots junts en el camí que serà llarg. Serà un any de pedagogia, de
treball i de fer veure les coses a la gent d’aquí i a la gent de fora.
Liliana Vilanova:
Agraeixo al govern del Consell Comarcal que hagi votat a favor -excepte el PSC- la urgència i
que aquesta moció pugui tirar endavant. Des de la CUP entenem aquesta moció com un acte
de generositat. De tothom és sabut que a la CUP no li ha agradat la pregunta final que s’ha
formulat; tot i que s’ha acceptat, no és la pregunta que nosaltres haguéssim volgut perquè
demanàvem un pregunta molt més clara d’independència sí o no, però entenem que la
pregunta finalment formulada per Convergència, CUP, Esquerra i Iniciativa és una pregunta
segurament més integradora que ha facilitat l’acord, sobretot de dos partits polítics que dins
seu tenen diversitat d’opinions, com són Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds.
Però nosaltres amb aquesta moció el que volem és posar èmfasi en el referèndum i entenem
que ara el que és important és que un cop establerta la data i la pregunta hi ha un compte
enrere i totes les institucions del país, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, els govern
de la Generalitat i el Parlament de Catalunya s’han de posar a treballar juntament amb la
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societat civil, que el protagonisme l’ha de continuar tenint la societat civil i les institucions han
d’estar a l’alçada de les circumstàncies del moment. Sí que és veritat que el tercer acord diu
“Instar al govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a realitzar el referèndum amb
acord o sense acord de l’estat espanyol”; nosaltres sempre hem dit que si l’estat espanyol no
autoritza la pregunta hi hauria d’haver un acte de desobediència, no només per part de la
societat civil, sinó també per part de les institucions per tirar endavant el procés d’emancipació
nacional. Sincerament, amb la pregunta establerta, ens sap molt greu que el PSC no s’hagi
sumat al tema del referèndum perquè crec que s’hi podrien sentir perfectament còmodes amb
la pregunta acordada.
Jacint Raurell:
M’ha semblat que he deixat ben clar que hi havia sensibles diferències de contingut i de lèxic
entre la de l’ACM que, repeteixo, l’hauríem votat a favor sense cap reserva, que la de la CUP;
que no és perquè la presenti la CUP, evidentment, sinó perquè no és la mateixa i hi ha
sensibles diferències.
Joan Roca:
Clarament és una moció que no té a veure amb la comarca d'Osona, sinó amb el país. La
llibertat dels grups per descomptat que hi és. Sí que el lèxic de les mocions no és exactament
igual, però és veritat que el fons de la qüestió és la pressió sobre el fet de la consulta. Entenem
que l’opció de l’abstenció, per part del grup socialista, és normal.
Jacint Raurell:
Segurament no votarem de manera unitària perquè tenim llibertat de vot.
Votació
Sotmesa a votació la moció presentada s’obté el resultat següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

22,
1,
5,

que corresponen als membres presents dels grups CiU, ERC-AM, IdO,
ICV-EUiA-EPM i CUP i el conseller del grup PSC-PM Joan Sadurní.
que correspon al membre del grup PxC
que corresponen als membres del grup PSC-PM: Miquel Arisa, M.
Milagros Martínez, Jacint Raurell i Sergi Vilamala Bastarras i el
conseller no adscrit Antoni Sánchez

En vista del resultat obtingut, el president declara aprovada, per majoria absoluta, la moció
següent:
Moció
14. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC DE LA CUP AL CONSELL COMARCAL D'OSONA DE
SUPORT AL REFERÈNDUM D’INDEPENDÈNCIA
El proper 9 de novembre els catalans i les catalanes exerciran el dret a decidir en el
referèndum sobre la independència que tant ha estat reivindicant la societat catalana. Una
reivindicació històrica però que pren força després de les consultes iniciades per part de la
societat civil catalana, la manifestació de l’11 de setembre de 2012 i la cadena humana de la
Diada de 2013, impulsades per l'ANC, han servit per reforçar aquest sentiment i aquesta
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voluntat d’exercir el dret a decidir del nostre poble. Així com a tots aquells catalans i catalanes
que estan d'acord en que el poble decideixi el seu futur de forma democràtica.
Aquest referèndum esdevindrà un dels fets cabdals de la història de la nostra nació i és per
això que els càrrecs electes i les institucions hem d’estar a l’alçada del moment i a l’alçada del
nostre poble.
Per aquesta raó cal donar un suport total a un acte absolutament democràtic com és la
celebració d’aquest referèndum i posar tots els mitjans al nostre abast perquè s’esdevingui amb
normalitat, malgrat els intents antidemocràtics que puguin esdevenir-se.
Per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, s’acorda.
Primer.- Donar tot el suport a la celebració d’aquest referèndum.
Segon.- Posar a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els mitjans requerits
perquè el referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima participació.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a realitzar el referèndum
amb acord o sense acord de l'Estat espanyol.
Quart.- Rebutjar qualsevol intent desestabilitzador que pugui posar obstacles en la celebració
d’aquest referèndum.
Cinquè.- Refermar el nostre compromís per continuar treballant per aconseguir la
independència de la nació catalana complerta, o sigui de tots els territoris dels Països Catalans,
contemplant la possibilitat de confederar-nos o federar-nos amb tots ells.
Sisè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat del Principat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya,
al Govern espanyol, al Congreso de Diputados i a tots els grups polítics amb representació al
Congreso de Diputados.

15. PRECS I PREGUNTES
Roser Mas:
Voldria saber, tot i que es va fer una pinzellada a la Junta de Portaveus, si el Consell Comarcal
té coneixement que els infants becats per menjadors escolars que assisteixen en escoles
concertades que tenen un preu de menjador superior als 6,20 € que atorguen la Generalitat,
pateixen un greuge comparatiu en relació als infants que assisteixen a escoles públiques que
cobren els esmentats 6,20 euros, atès que en el supòsit de compactació de dies, es poden
quedar menys dies i en el supòsit de quedar-se cada dia, la família ha de pagar més diners que
no pas els infants que es queden a les públiques.
En cas que efectivament n’estigui al corrent, voldríem saber quines mesures es pensen prendre
per tal que els infants que assisteixin a les escoles amb el dinar de més import no siguin
discriminats, ni ells ni les seves famílies, en aquest sentit.
En aquets context els voldria recordar que pel model d’escolarització que tenim a la comarca,
que sempre l’hem lloat i pensem que és molt correcte, aquest pares no han decidit que els fills

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

vagin a les escoles que van i, per tant, entenem que no han de patir aquest greuge important i
els seus fills no tenen perquè menjar menys, si em permeteu l’expressió, que els infants que
van a les escoles públiques.
En agradaria saber si ho tenen previst, si ho tenen contemplat i com ho pensen enfocar.
Mercè Puntí:
Ratifico tot el que has dit, perquè hi estic absolutament d’acord. Certament ho sabem i tenim
tots els casos detectats i ja hem actuat, concretament a Manlleu, i actuarem de la mateixa
manera en tots els altres municipis. Ens posem en contacte amb l’Àrea de Benestar social, a
través del seu regidor o regidora, ens trobem aquí i entre la part tècnica del Consell Comarcal i
jo mateixa intentem pactar un protocol d’actuació per tal que això no es doni. En el cas que fent
aquesta actuació, que la porta a terme l’ajuntament amb l’escola, no es resolgui, tenim un pla B
que és fer les gestions des del Consell Comarcal. En el cas de Manlleu, avui em consta que
està resolt.
Roser Mas:
Informacions d’última hora volen dir que aquest “resolt” ha esta anar classe per classe i dir:
Tots els nens becats, fora, només tres dies.
Mercè Puntí:
Demà trucaré a la regidora de Benestar social perquè m’informi d’aquest tema i si cal actuarem
amb el pla B.
Liliana Vilanova:
M’agradaria, en primer lloc, llegir un correu electrònic de l’associació LGTB Talcomsom, que
diu:
“Benvolgut / Benvolguda
Des de l’associació LGTB TALCOMSOM estem presentant mocions contra l’homofòbia, la
lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia en diferents institucions públiques de la comarca d’Osona,
tal i com ja vàrem dur a terme a l’Ajuntament de Vic el passat 4 de novembre on, la moció que
vàrem presentar es va aprovar per unanimitat.
Per tal de continuar treballant en aquesta línia, vàrem registrar dues mocions: al Consell
Comarcal d’Osona el passat 2 de desembre i a l’Ajuntament de Torelló el 9 de desembre, i
vàrem sol·licitar que es posin a debat en els propers Plens i es valori la seva aprovació.
Presentem aquestes mocions amb l’objectiu comú que tenim com a societat perquè tothom
tingui reconeguts els mateixos drets i deures, més enllà de la seva orientació efectiva-sexual o
identitat de gènere.
Són diversos els ajuntaments catalans que han aprovat mocions contra la LGTBfòbia,
solidaritzant-se amb el col·lectiu LGTB i amb l’objectiu d’assolir una societat més justa i lliure.
La demanda de la llei contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia passa a ser una demanda
del conjunt de la societat catalana, expressada mitjançant aquesta moció al Consell Comarcal
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d’Osona, l’aprovació de la qual adquiriria un gran valor simbòlic pel conjunt de la societat civil i
el col·lectiu LGTB.
L’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia continuen ben presents al nostre context més
immediat: a les escoles, als instituts, a la feina, al carrer, als espais de lleure i en l’àmbit familiar
i és per això que des de l’associació TALCOMSOM considerem que la col·laboració activa i
compromesa de les institucions públiques per tal de garantir els drets de les persones
lesbianes, gais, homes i dones bisexuals i transsexuals pot esdevenir una ajuda cabdal per
evitar situacions de discriminació i violència contra aquest col·lectiu. Així mateix, considerem
que l’eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia ha de ser una prioritat clara del
govern de Catalunya al qual convidem a sumar-se a la llei.
Restem doncs a la vostra disposició per reunir-nos i tractar d’exposar-vos els diferents acords
que hem proposat en aquesta moció.”
Tal i com diu el correu, fa tres setmana que es va enviar i sabem que no només és un correu
que va dirigit al govern del Consell Comarcal, sinó que és una moció que s’ha de fer extensiva
a tots els grups presents en el Consell Comarcal. No entenem com la informació no s’ha
traslladat al Ple d’avui i aprovar-la. En la passada Comissió Permanent del Ple se’ns va dir que
no hi havia hagut hora per reunir-se amb aquesta associació. Creiem que marcar una reunió a
l’agenda i intentar accelerar tot el procés per presentar una moció d’aquestes característiques,
no comporta molta feina a l’equip de govern. Recordem que els plens del Consell Comarcal es
fan cada tres mesos, per tant, fins el mes de març no podrà debatre’s i entenem que el
col·lectiu Talcomsom demanava més celeritat i més rapidesa en la seva presentació, tal com
s’ha fet en alguns municipis, on a més a més ha estat aprovada per unanimitat de tots els
grups. Això és un prec que l’hauríeu d’entendre com a critica, que accelereu el tema de la
reunió i que en el proper Ple del mes de març aquesta moció entri dintre de l’ordre del dia.
El segon prec que volíem fer és relatiu al conveni marc de col·laboració amb l’Ajuntament de
Vic per la prestació del Servei d’intermediació hipotecària. Ara hi ha signat un conveni amb
l’Ajuntament de Vic que no conté les mateixes clàusules que l’Ajuntament de Vic va pactar en
el seu moment amb el Col·legi d’Advocats pel tema de la intermediació hipotecària i no
entenem com un mateix servei està regit per dos convenis diferents. Això què vol dir, que els
ciutadans de Vic tindran dret a què en les seves cessions, en el tema d’intermediació, hi podrà
participar la PAH i els usuaris de la resta de la comarca no tindran dret a què la PAH participi
activament en els seus processos d’intermediació, ja que ara, en aquests moments, tal i com
estan signats els convenis, això és el que hi ha. Hi ha dos convenis diferents per un mateix
servei i demano que en el proper Ple -ja que sabem que l’Ajuntament de Vic, en aquests
moments, torna a tenir sobre la taula la revisió de dues clàusules que són diferents en els dos
convenis-, quan passi l’aprovació del nou conveni, sigui exactament i amb les mateixes
clàusules que el que té signat amb el Col·legi d’Advocats l’Ajuntament de Vic, perquè no es pot
permetre que un mateix servei que va dirigit a tota la ciutadania de la comarca d'Osona, els
ciutadans de Vic hi tinguin uns drets i la resta de la comarca un altres.
Jordi Serra:
Respecte al primer punt, varen entrar la moció sense entrevistar-se amb ningú, just la setmana
que s’estava redactat l’ordre dia del ple i varen enviar correus electrònics als diversos grups
polítics i així me’n vaig assabentar jo. Entrevistar-nos amb ells, tal i com demanem, no hi ha
problema, però és molt fàcil escampar correus electrònics i esperar.
Liliana Vilanova:
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Sí, però el correu electrònic aquest no és que l’hagi rebut jo en el meu correu, com a consellera
comarcal.
Jordi Serra:
A nosaltres ens va arribar com a Esquerra i a vosaltres us devia arribar com a CUP. Aquesta
associació es va dedicar a escampar correus i no han fet res més. Nosaltres ja farem el pas
d’acostar-nos a ells i parlar-ne, perquè ens ho expliquin bé i arribar a un acord per passar-ho el
proper Ple.
Referent al segon punt, la raó és molt fàcil; el Consell Comarcal, per no fer res diferent, ens
adherim al servei que està donant l’Ajuntament de Vic perquè la resta de la comarca tingui el
mateix servei.
Anna Seijas:
La diferència és que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Vic signen un conveni per a la
prestació del servei, cosa que vol dir que ens sumem al conveni que l’Ajuntament de Vic té amb
el Col·legi d’Advocats i per això són dos conveni diferents i no hi consten les clàusules que
s’han esmentat.
Liliana Vilanova:
Curiosament la clàusula que salta del conveni és la que fa referència a la plataforma d’afectats
per l’hipoteca i la resta es mantenen igual. És molt curiós i molt sospitós que falti aquest punt i
no un altre. Per això demanem que no es posi cap dels acords del conveni de Vic i es signi un
conveni d’adhesió al servei.
Joan Roca:
Em sembla que ha quedat respost amb contundència i amb rigor; allò que aprovi Vic, nosaltres
aprovarem el mateix. Si aquí hi ha hagut un problema administratiu, estem per solucionar-lo i
corregir-lo. La voluntat és adherir-nos clarament al de Vic i si al de Vic hi ha l’article, aquí també
hi serà i si allà no hi és, aquí no hi serà.
Josep Anglada Rius:
Potser li haig de donar la raó quan al començament d’aquest plenari ha dit que no tocava, que
no era el moment més oportú, quan he tractat de fatxenda, de trepa i de covard el conseller
comarcal Antoni Sánchez i li dono la raó perquè potser sí que s’havia de fer en un altre moment
de l’ordre del dia.
Joan Roca:
Una cosa és que l’exposició que ha fet abans no tocava en aquell moment, sinó que és ara en
el moment de precs i preguntes i l’altra cosa és el que ja he comentat abans, que els insults i
les desqualificacions no les puc permetre i li retiraré la paraula. Li faig el primer avís, li faré un
segon avís i al tercer avís li retiraré la paraula.
Josep Anglada Rius:
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És que no m’ha fet cap avís. Jo l’única cosa que he fet ha estat donar-li la raó que
possiblement no tocava al començament del Ple.
Joan Roca:
Em refereixo a això de fatxenda.
Josep Anglada Rius:
És el que he dit al començament del Ple i no podia dir una altra cosa. Sincerament crec que
vostè no està al cas de què s’està debatent en aquest plenari i hauria d’estar una mica més
atent i possiblement s’assabentaria del que dic. Faig un prec al secretari del Consell Comarcal
perquè em faci arribar, al mes aviat possible, quins són els tràmits per treure del grup comarcal
de Plataforma per Catalunya el conseller comarcal senyor Antonio Sánchez. Hem de manifestar
que no entenem com ha gosat presentar-se al plenari perquè, que jo sàpiga, avui encara
legalment està formant part del grup comarcal de Plataforma per Catalunya. També aprofitaria,
ja que ha tingut la cara dura de venir al plenari, per dir-li al senyor Antonio Sánchez que
presenti la seva renúncia com a conseller comarcal, al cap i a la fi qui el va nomenar conseller
comarcal va ser Josep Anglada. Crec que hi ha altres regidors d’aquesta comarca que estarien
encantats de venir a ocupar el seu lloc. Crec que amb aquest gest el senyor Antonio Sánchez
demostraria, cosa que també hauria de fer a l’Ajuntament de Manlleu però principalment aquí al
Consell Comarcal, que no és un vividor i que no és un trepa i per això li demano, per favor, que
renunciï a la seva acta de conseller comarcal.
Antoni Sánchez:
En el temps en què jo he estat regidor i conseller tinc entès que el Consell Comarcal és la casa,
el temple de la democràcia comarcal i aquí venim tots a nivell personal i a nivell de grup a
debatre idees i propostes i no desqualificacions personals. Les desqualificacions personals,
desqualifiquen al desqualificant. En tot cas, com a conseller, efectivament designat pel grup de
Plataforma per Catalunya, perquè així ho diu la llei, però també diu la llei que un cop has pres
el càrrec, ningú te’l pot treure perquè és un mandat popular. Aquí no estem en una dictadura de
“aquí ordeno i mando”. El Consell Comarcal no és un “cortijo”. No vull baixar al camp de sorra
de les desqualificacions i demano al president que dirigeixi els debats com Déu mana i no
permeti les desqualificacions personals, que jo no entraré mai a desqualificar al senyor
Anglada, perquè ell tot sol es desqualifica davant de tots.
Joan Roca:
Vull deixar clar que les regles del joc estan escrites, que el procediment de la designació dels
consellers està reglat per un marc jurídic i a nosaltres només ens correspon seguir-lo,
independentment del color polític i de les relacions personals que pugui haver-hi. La
designació, en el seu moment, la va fer Plataforma per Catalunya, proposant dos noms que són
aquí i si ara hi ha hagut una divisió, es respecta, però l’acta de conseller és personal i nosaltres
procedirem d’acord amb el marc legal.
Pere Medina:
En primer lloc, excusar el conseller comarcal i alcalde de Seva Èric Vila i la consellera comarcal
i alcaldessa de Balenyà Anna Magem que no han pogut assistir al plenari. El passat ple del
setembre hi va haver una mica de polèmica amb el tema del tren, amb el desdoblament de la
via, a causa d’algunes reunions que hi havia hagut i a les quals no s’havia convidat als
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independents, etc. i el president va entomar la critica constructiva i va dir que a partir d’ara sí
que s’havia d’informar i treballar plegats perquè la realitat del tren i el desdoblament fos una
realitat. La sorpresa és que fa un mes alguns alcaldes es varen reunir amb el conseller Santi
Vila i des del Consell Comarcal no es van canalitzar totes les demandes que hi havia, si més no
les del grup dels independents, i curiosament al cap d’un dies va sortir a la premsa que hi havia
el desdoblament des de Centelles fins a Seva. Casualment ni l’alcaldessa de Balenyà ni
l’alcalde de Seva varen ser en aquesta reunió, tot i tenir estacions en aquest tram i a data
d’avui encara no han tingut cap mena d’interlocució. Demanem, si us plau, al Consell Comarcal
que actuí com a intermediari.
Joan Roca:
Jo hi vaig ser en aquesta reunió amb el conseller, però voldria separar dos temes molt
concrets; un és el desdoblament de la via del tren Barcelona-Vic, perquè aquest desdoblament
a Ripoll, per englobar tots Osona Nord, i aquesta reunió era per aquest tema. És cert que vaig
entomar i accepto la petició que la situació d’aquests moments de les infraestructures de Renfe
a la nostra comarca són pèssimes i hi ha moltes queixes, però s’ha de separar el desdoblament
de la situació actual. Com a president del Consell Comarcal i en representació de tots els
ajuntaments de la comarca, sí que vaig fer el dia de la reunió la petició al conseller, Santi Vila,
que fes el favor d’adreçar-se a tots els municipis que tenen estació de la comarca d'Osona,
perquè parlin en primera persona per tal de donar sortida i solució als problemes existents.
S’ha de separar el concepte de la petició del desdoblament, el perquè el demanem i quina
intenció portem. Aquí hi ha un grup d’alcaldes que han fet aquesta petició i que m’han convidat
com a president del Consell Comarcal i en representació de la comarca i que demanen el
desdoblament fins a Ripoll.
Pere Medina:
No entraré a debatre qui hi havia i qui no hi havia en aquella reunió, però curiosament no hi
havia cap independent, quan hi ha un tram important de la via que passa per municipis que
governen els independents. El més important és que això tiri endavant i que treballem tots
plegats i que a partir d’ara, si us plau, tingueu en compte els ajuntaments que tenen via de la
part d’Osona Sud.
Joan Roca:
Potser no he estat prou clar. De Vic fins a Ripoll no sé quants municipis governen els
independents, però no és aquest el debat, és el debat del tram de via de Vic fins a Ripoll, que
no volem que es despengi del tema del desdoblament, perquè només es parla del
desdoblament de Barcelona-Vic. Repeteixo, el Departament es va comprometre que per tal de
resoldre l’estat de l’infraestructura actual s’adreçaria a tots els ajuntaments que tinguessin
estació.
Pere Medina:
A data d’avui encara no s’han posat en contacte amb els alcaldes i alcaldesses i per això
demano que es faci realitat aquest contacte.

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

El secretari,

