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ACTA DEL
CONSELL D'ALCALDES DE LA COMARCA D'OSONA

Identificació de la sessió
Òrgan:
Núm.:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Consell General
2/2011
Extraordinari
23 de novembre de 2011
de les 19 hores a les 20 hores i 40 minuts
Sala de Plens del Consell Comarcal d'Osona

Hi assisteixen:
Membres de ple dret:
President
Vicepresident
Alcaldes

Josep M. Vila d’Abadal i Serra
Joan Roca i Tió
Montserrat Barniol i Carcasona
Anna Magem i Marsó
Ferran Teixidó i Turner
Marc Verdaguer i Montanyà
Oriol Batlló i Farriol
Joan M. Claveria i Regales
Carles Baronet i Aldabó
Lluís Muntal i Vila
Pere Prat i Boix
Ramon Isern i Serrabasa
Sergi Vilamala i Bastarras
Elisabet Ferreres i Vergés
Josep M. Freixanet i Mayans
Arnau Basco i Cirera
Ramon Casals i Costa
Jordi Serra i Macià
Emili Benito i Sayol
Albert Sadurní i Morral
Xavier Vilamala i Bastarras
Josep A. Grau i Aregall
Jordi Fàbrega i Colomer
Rosa Vestit i Villegas
Joan Sadurní i Camps
Joan Senmartí i Escarrà
Anna Franquesa i Roca
Àngel Torres i Sancho
Sebastià Riera i Cusí
Èric Vila i de Mas
Eudald Parcerisas i Camprubí
Lluís Verdaguer i Vivet
Carles Banús Puigvila

Alcalde de Vic
Alcalde de Gurb
Alcaldessa d’Alpens
Alcaldessa de Balenyà
Alcalde del Brull
Alcalde de Calldetenes
Alcalde de Collsuspina
Alcalde d’Espinelves
Alcalde de Folgueroles
Alcalde de Malla
Alcalde de Manlleu
Alcalde de les Masies de Roda
Alcalde de les Masies de Voltregà
Alcaldessa de Montesquiu
Alcalde d’Olost
Alcalde d’Orís
Alcalde de Perafita
Alcalde de Roda de Ter
Alcalde de Sant Bartomeu del Grau
Alcalde de Sant Boi de Lluçanès
Alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà
Alcalde de Sant Martí de Centelles
Alcalde de Sant Pere de Torelló
Alcaldessa de Sant Quirze de Besora
Alcalde de Sant Vicenç de Torelló
Alcalde de Santa Cecília de Voltregà
Alcaldessa de Santa Eugènia de Berga
Alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer
Alcalde de Santa Maria de Corcó
Alcalde de Seva
Alcalde de Sora
Alcalde de Taradell
Alcalde de Tavèrnoles
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Santi Vivet i Soler
Josep Anglada i Dorca
Francesc X. Bellvehí i Busquets
Joan Riera i Comellas

Alcalde de Torelló
Alcalde de Vidrà
Alcalde de Viladrau
Alcalde de Vilanova de Sau

Membres amb veu i sense vot
Manel Romans i Sànchez

Vicepresident primer del CCO

També hi assisteixen,
per delegació dels respectius alcaldes:
Miquel Garces Nadeu
Jordi Vilamala Romeu

3r. tinent d’alcalde de Centelles
2n. tinent d’alcalde de Tona

També hi assisteixen
Agustí Serra
Mercè Tarradellas

D.G. d’Ordenació del Territori
Directora Serveis Territorials

S’excusen d’assistir-hi
Miquel Arisa Coma
Josep Salom i Ges

Alcalde de Centelles
Alcalde de Tona

No hi assisteixen:
Eva Boixadé i Calm
Ramon Llorà i Almeda
Vicenç Cornejo i Hidalgo
Lluís Vila i Vilalta
Sebastià Juanola i Colom
Josep Pujol i Boladeras
Joan C. Rodríguez i Casadevall
Ramon Erra i Soler
Enric Riera i Santaeulària
Camil Adam i Vilarrasa
Joaquima Casas i Parés
Antoni Molina i Compte
Ramon Espadaler i Parcerisas
Francesc Homs i Molist
Gerent del CCO:
Secretari:

Alcaldessa de Lluçà
Alcalde de Muntanyola
Alcalde d’Oristà
Alcalde de Prats de Lluçanès
Alcalde de Rupit i Pruit
Alcalde de Sant Agustí de Lluçanès
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
Alcalde de Sant Martí d’Albars
Alcalde de Sant Sadurní d’Osormort
Alcalde de Santa Maria de Besora
Alcaldessa de Sobremunt
Alcalde de Tavertet
Diputat al Parlament de Catalunya
Diputat al Parlament de Catalunya

Anna Seijas i Vila
Jaume Portús i Arimany

Ordre del dia:
1.2.3.4.5.6.-

Constitució del Consell d’Alcaldes de la comarca d’Osona
Proposta de modificació del Reglament del Consell d'Alcaldes
Informació al respecte del tancament de l’Oficina de Turisme Comarcal
Moció a favor de la reclamació del deute de la Generalitat de Catalunya amb els
ajuntaments
Moció en contra dels ajustos retroactius de les llars d’infants i en les escoles de música
Intervenció del Sr. Agustí Serra, Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
(exposició de les modificacions en la Llei d’Urbanisme causades per l’avantprojecte de
la llei òmnibus) i de la Sra. Mercè Tarradellas, Directora dels Serveis Territorials
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7.-

(presentació de la nova seu dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del
Departament de Territori i Sostenibilitat)
Precs i preguntes

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

Informe preceptiu sobre el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la
comarca d'Osona

Desenvolupament de la sessió:
Abans d’iniciar la sessió el president Josep M. Vila d’Abadal felicita als nous alcaldes i
alcaldesses. Espera que hi estiguin a gust i trobin el sentit del Consell d’Alcaldes i que entre
tots se li doni força per ser una institució que pot ajudar a la comarca a tirar endavant i
demostrar que a Osona les coses es fan bé.

1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES DE LA COMARCA D’OSONA
Atès que els ajuntaments sorgits de les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de
2011, han estat de nou constituïts, així com el propi Consell Comarcal d'Osona.
Vistos els articles 12 i 19 del Text Refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat
pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Vist el Reglament de Funcionament del Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona, aprovat
definitivament pel Ple Comarcal en sessió celebrada el dia 25 de març de 2004 i la seva
modificació aprovada definitivament el dia 27 de febrer de 2008.
Atès que Consell d'Alcaldes es un òrgan dins de l’organització comarcal.
Atès que en data d’avui s’ha de procedir a la sessió constitutiva, d’acord amb la convocatòria i
ordre del dia 18 de novembre de 2011.
Atès que existeix el quòrum suficient per a aquest acte.
Per unanimitat s’acorda:
Únic.- Declarar legalment constituït el Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona, per a la
legislatura 2011-2015.

2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL D'ALCALDES
Atès que el Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona, disposa del seu Reglament de
Funcionament, aprovat en sessió del Ple Comarcal de data 25 de març de 2004 i publicat en el
Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 90 del dia 14 d’abril de 2004 i modificat per
acord del Ple Comarcal en la sessió del dia 27 de desembre de 2007 i publicat en el Butlletí
Oficial de la província de Barcelona núm. 52, annex III del dia 29 de febrer de 2008.
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Atès que es creu convenient que la presidència del Consell d'Alcaldes no recaigui ni en
l’alcalde de la ciutat de Vic ni en el president del Consell Comarcal, per diversos motius.
Vista la redacció del nou text elaborat per la Comissió d’Estudi nomenada a l’efecte, reunida en
sessió el dia 19 d’octubre de 2011, que es presenta al Consell General del Consell d'Alcaldes
de la comarca d'Osona, per a la seva informació;
Per unanimitat s’acorda:
1r.- Aprovar la modificació del Reglament de funcionament del Consell d'Alcaldes de la
comarca d'Osona, segons el text que s’adjunta.
2n.- Elevar al Ple Comarcal la modificació del Reglament de funcionament del Consell
d'Alcaldes de la comarca d'Osona, per a la seva aprovació definitiva.
Un cop adoptat aquest acord, el vicepresident primer, Joan Roca, diu que per completar les
vicepresidències i d’acord amb les propostes efectuades pels grups polítics comarcals que
tenen alguna alcaldia i un cop aprovada definitivament la modificació del reglament els
representants dels grups seran:
-

Marc Verdaguer, en representació de CiU
Jordi Serra, en representació d’ERC-AM
Joan Sadurní, en representació de PSC-PM
Carles Baronet, en representació d’IdO
Sebastià Riera, en representació d’ICV-EUiA-EPM

I la presidència del Consell d'Alcaldes serà per Jordi Serra.
Demana als/a les alcaldes/esses que quinze dies abans de les convocatòries facin arribar a
qualsevol membre de la mesa les propostes que considerin adients debatre en el sí del Consell
d'Alcaldes.
El president, Josep M. Vila d’Abadal, felicita al senyor Jordi Serra per la futura presidència i li
desitja molta sort i demana que tothom hi aporti les seves preocupacions, propostes, etc. per al
bé de la comarca.

3.- INFORMACIÓ AL RESPECTE DEL TANCAMENT DE L’OFICINA DE TURISME
COMARCAL
El Ple del Consell Comarcal d’Osona va crear, l’any 2004, el servei públic comarcal de
promoció del turisme, servei que inclou una oficina comarcal de Turisme, ubicada a l’Eix Onze
de Setembre, 11 de Vic i que està adreçada al públic en general que demandi informació de
tipus turístic.
Aquesta instal·lació es va posar en funcionament a l’any 2005 i forma part de la Xarxa
d’oficines de turisme de la Generalitat de Catalunya. Des dels seus inicis i fins a l’actualitat,
l’oficina de turisme comarcal ha tingut un baix nombre visites, comparat amb les altres oficines
municipals, com ara la de Vic. A més, la majoria d’aquestes visites no feien referència a
demandes turístiques, sinó més aviat a indicacions de carrers del municipi de Vic o d’altres
qüestions. Aquest fet unit a que la nova normativa que entrarà en vigor el mes de setembre de
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2012 (Decret 127/2010, de 14 de setembre, de regulació de la Xarxa de Serveis d’Informació
Difusió i Atenció Turística de Catalunya), l’oficina de turisme haurà de donar compliment a unes
exigències més elevades a les que actualment disposa, cosa que fa replantejar l’existència
d’aquest servei.
Ateses les circumstàncies exposades, que no hi ha cap administració ni entitat que financiï de
forma suficient el servei d’oficina comarcal de turisme i a tot això s’afegeix la davallada dels
ingressos que el Consell Comarcal d’Osona venia percebent de les diferents àrees de
competència.
Aquest conjunt de fets, reporten la necessitat d’haver de prioritzar els recursos que
l’Administració disposa i que, en el present cas, obliguen a prescindir d’aquest servei públic, si
bé reorientant-lo cap a una prestació més eficaç i econòmica per a tot visitant que passa per la
comarca d’Osona, sense perdre de vista en cap cas la necessària promoció dels recursos
turístics del nostre territori tot prestant la tasca tècnica corresponent.
Vist el que disposa l’article 19 del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
Per trenta-vuit vots a favor i una abstenció, corresponent a la senyora Montse Barniol,
alcaldessa d’Alpens, s’acorda:
1r.- Informar favorablement la nova orientació del servei de promoció turística comarcal amb el
tancament de l’oficina de turisme comarcal ubicada a l’Eix Onze de Setembre, número 11 de
Vic, i destinar els recursos disponibles del Consell Comarcal a reforçar els recursos turístics
d’Osona en la resta d’oficines de promoció turística que hi ha al territori i en accions de
promoció turística de caire global i/o supramunicipal del territori de la comarca d’Osona.
2n.- Donar compte d’aquest acord al Ple del Consell Comarcal d'Osona.
Un cop adoptat aquest acord, Sergi Vilamala, alcalde de les Masies de Voltregà, diu que l’any
2004 es va obrir el servei de Turisme i l’any 2005 l’Oficina de turisme comarcal, però en
aquests moments la migradesa de recursos que pateixen totes les administracions, i sobretot
les locals, fa necessari reconduir l’àmbit del turisme per aquests quatre anys. Després d’un
estudi de la funcionalitat de l’oficina, el nombre de visites, les consultes realitzades en
referència al turisme, el fet que el contracte de la persona que gestiona l’oficina acabés aquest
mes, etc., s’ha decidit, després de parlar amb els consorcis de turisme de la comarca,
l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Manlleu -per ser els dos ajuntaments que tenen oficines
municipals de turisme reconegudes per la Generalitat-, tancar l’Oficina de turisme comarcal i
que siguin aquestes dues oficines i els consorcis qui s’encarreguin de fer la difusió turística
comarcal.

4.- MOCIÓ A FAVOR DE LA RECLAMACIÓ DEL DEUTE DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA AMB ELS AJUNTAMENTS
Els ajuntaments osonencs som conscients de la difícil situació econòmica en què es troba el
país i de les dificultats financeres que té la Generalitat de Catalunya per fer-se càrrec dels seus
pagaments.
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Entenem, també, que les eleccions al Parlament de Catalunya de la passada tardor varen
ocasionar la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de l’any 2010 fins a l’aprovació
definitiva dels pressupostos del 2011 el mes de juliol d’aquest mateix any. Aquest fet ha
comportat una major complexitat comptable i pressupostària del que és habitual.
Amb tot, els 51 ajuntaments de la comarca d’Osona així com el Consell Comarcal, creiem que
aquestes circumstàncies no justifiquen els endarreriments en els pagaments acumulats per la
Generalitat al llarg del 2011.
Cal tenir present que la major part d’aquest deute prové de la prestació de serveis bàsics que
els ajuntaments han realitzat i prestat, i en molts dels casos n’han avançat el pagament a
través de recursos propis o de crèdits bancaris que han generat uns interessos.
Aquesta situació sumada al finançament deficitari que pateixen els ajuntaments des de fa molts
anys, la reducció dels ingressos municipals i l’augment de les despeses en camps tant
sensibles com els serveis socials han causat un ofegament total de les finances municipals.
A més, és tant o més important la inseguretat que ha causat la manca de planificació del
pagament ja que ens ha deixat indefensos davant de la possibilitat de poder negociar i
planificar el pagament de les nostres depeses.
Per unanimitat s’acorda:
1.- Reclamar el deute que la Generalitat de Catalunya té amb els ens locals de la comarca.
2.- Exigir al Govern de Catalunya la planificació dels pagaments pendents.
3.- Demanar que es prenguin les mesures necessàries per tal que aquests fets no es repeteixin
en l’exercici 2012.
4.- Demanar al conseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya, o a la persona en qui ell
delegui, que compareixi en un proper Consell d’Alcaldes i doni explicacions dels fets ocorreguts
i exposi les mesures preses per tal d’evitar que es repeteixin l’any 2012.
5.- Que el president del Consell Comarcal d’Osona faci arribar aquesta moció al conseller
d’Economia i a la consellera de Governació.
El vicepresident, Joan Roca, diu que aquesta moció ha sorgit arran de la preparació del Consell
d'Alcaldes d’avui, ja que tots els ajuntaments estan enganxats amb algun deute per part de la
Generalitat i que s’ha de demanar que donin alguna explicació pertinent del per què s’està
produint aquest endarreriment en els diversos pagaments (PUOSC, Ensenyament, Benestar i
Família, etc) i això fa anar de corcoll les tresoreries dels ajuntaments.
El president, Josep M. Vila d’Abadal, diu que és molt necessari reclamar els deutes que té la
Generalitat amb el món local per poder tirar endavant els nostres ajuntaments.

5.- MOCIÓ EN CONTRA DELS AJUSTOS RETROACTIUS DE LES LLARS D’INFANTS I EN
LES ESCOLES DE MÚSICA
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Aquest estiu els ajuntaments titulars de llars d’Infants i escoles de música varem rebre les
resolucions d’atorgament de subvencions per aquests conceptes on s’indicava una reducció
important de l’import a percebre per alumne de cada un dels serveis esmentats.
Som conscients de les dificultats financeres en què estem immerses totes les administracions
públiques i és per això que tots hem de continuar fent el màxim d’esforços per contenir la
nostra despesa.
Entenem, però, que una reducció dels ingressos previstos per part de la Generalitat del 22%,
en el cas de les escoles de música municipals i d’un 13% en les llars d’infants, són
desproporcionats perquè representa una participació molt petita en el sosteniment del cost de
la plaça i, alhora, fa del tot impossible poder equilibrar el pressupost del curs.
A més, tampoc podem acceptar que aquesta reducció tant important s’apliqui amb efectes
retroactius com en aquest cas, quan el curs 2010-2011 ja havia finalitzat. Això ens ha impedit
poder fer una planificació acurada i una política de preus públics que ens permetés evitar un
dèficit pressupostari no previst. Aquest deute l’haurem d’assumir els ajuntaments sense
possibilitat de planificació prèvia.
Reiterem que no estem d’acord amb què les resolucions de les esmentades subvencions es
comuniquessin als ajuntaments a punt d’iniciar el mes d’agost quan el curs ja havia finalitzat. A
més dels efectes que aquest fet ha pogut tenir per al curs 2010-2011, cal tenir present que
també ens ha afectat el curs 2011-2012, ja que els preus públics ja havien estat fixats i
comunicats a les famílies i als centres que, al mateix temps, ja havien contractat el personal i
els serveis per al nou curs.
Per unanimitat s’acorda:
1.- Manifestar el nostre desacord en la forta reducció de les subvencions a les llars d’infants i a
les escoles de música, entenent que aquestes i especialment les primeres, tenen una
importància social cabdal.
2.- Reprovar l’actuació de la Generalitat de Catalunya per haver resolt una subvenció de forma
retroactiva que impossibilita els ajuntaments la repercussió del cost del servei, fet que comporta
necessàriament l’aportació de recursos propis.
3.- Que el president del Consell Comarcal d’Osona faci arribar aquesta moció a la consellera
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
El vicepresident, Joan Roca, diu que aquesta moció ve donada pel fet que la Generalitat ha
reduït la subvenció a les llars d’infants i a les escoles de música amb caràcter retroactiu, quan
tots els ajuntaments ja havien iniciat els cursos, sense possibilitat de repercutir la rebaixa dels
ingressos en concepte de subvenció en els rebuts dels/de les usuaris/àries, cosa que ha
provocat que els ajuntaments hagin hagut de fer-se càrrec de la diferència.
Atès que les persones representants de la Generalitat de Catalunya, que han d’informar sobre
el punt 6 de l’ordre del dia, no han arribar encara, es canvia l’ordre dels punts 6 i el punt
d’urgència, el qual és passa a debatre a continuació.

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

7.- INFORME PRECEPTIU SOBRE EL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA D'OSONA
L’article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció de Civil de Catalunya estableix que la
comarca ha de donar suport i assistència tècnica a la planificació municipal de protecció civil.
L’article 50 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, descriu les competències en matèria de protecció
civil de les comarques i, concretament l’apartat 4, s’hi estableix, entre d’altres, que correspon als
consells comarcals elaborar i aprovar els plans d'assistència i suport en matèria de protecció civil,
per als municipis de llur àmbit
El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca han aprovat el conveni d’adhesió al
protocol de cooperació entre el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de la comarca per
a la redacció del pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona.
D’acord amb el conveni esmentat, el Consell Comarcal d’Osona, i els ajuntaments de la
comarca d’Osona redacten conjuntament, en règim de cooperació, el Pla d’Assistència i Suport
en matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona.
Vist el Pla d’assistència i suport (PAS) en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona,
redactat pel tècnic de protecció civil, Albert Trabal Campdelacreu, adscrit a l’Àrea de Medi
Ambient del Consell Comarcal,
Vist el que disposa l’article 19 del Text Refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Per unanimitat s’acorda:
1r.- Informar favorablement el Pla d’assistència i suport (PAS) en matèria de protecció civil de la
comarca d’Osona, redactat pel tècnic de protecció civil, Albert Trabal, adscrit a l’Àrea de Medi
Ambient del Consell Comarcal.
2n.- Elevar al Ple Comarcal aquest acord per a la seva aprovació definitiva.
Amb anterioritat a l’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia, Albert Trabal, tècnic del Consell
Comarcal, mitjançant una presentació en PowerPoint, ha fet una breu explicació de què és i per a
què servirà aquest pla, tant per als municipis com per a la comarca, en temes de protecció civil.
El vicepresident primer, Joan Roca, diu que aquesta eina servirà perquè en cas d’una emergència
-ja que aquestes no entenen de límits municipals- estarem coordinats i treballarem en equip per
resoldre-les el més ràpid possible, pel bé de tothom.

6.- INTERVENCIÓ DEL SR. AGUSTÍ SERRA, DIRECTOR GENERAL D’ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I URBANISME (EXPOSICIÓ DE LES MODIFICACIONS EN LA LLEI
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D’URBANISME CAUSADES PER L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI ÒMNIBUS) I DE LA
SRA. MERCÈ TARRADELLAS, DIRECTORA DELS SERVEIS TERRITORIALS
(PRESENTACIÓ DE LA NOVA SEU DELS SERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA
CENTRAL DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT)
Agustí Serra, director general d’Ordenació del territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya,
explica a grans trets com està estructurada aquesta nova Direcció General del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els àmbits en què treballa. Seguidament
explica a grans trets la proposta de modificació de la Llei d’urbanisme, que en aquests moments
es troba en tràmit parlamentari, tot i que fins que no estigui aprovada poden produir-se
modificacions del text que s’ha presentat.
Mercè Tarradellas, directora dels Serveis territorials a la Catalunya Central, diu que
definitivament ja estan instal·lats a la nova oficina situada al municipi de Manresa i que es posa
a disposició de tots els alcaldes i alcaldesses per tot allò que necessitin que pertoqui al seu
àmbit d’actuació.
Seguidament s’obre un torn de preguntes en el qual intervenen Josep M. Vila d’Abadal, Carles
Baronet, Josep M. Freixanet, Pere Prat, Joan Riera, Joan Roca i Montse Barniol que formulen
diverses preguntes relacionades amb la modificació de la Llei d’urbanisme i a les quals Agustí
Serra i Mercè Tarradellas donen resposta, deixant clar que la Llei encara no està aprovada i
que el text presentat al Parlament pot tenir modificacions.

8.- PRECS I PREGUNTES
Montse Barniol, alcaldessa d’Alpens, demana que les propostes d’acord es trametin juntament
amb l’ordre del dia per tal de poder-les revisar. També demana, com ja va fer-ho la legislatura
passada, que el Consell d'Alcaldes passi a anomenar-se Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la
comarca d'Osona.
Josep M. Vila d’Abadal diu que el futur president del Consell d'Alcaldes hi està totalment
d’acord.

Finalment el president dóna les gràcies per l'assistència als presents i un cop tractats tots els
temes de l'ordre del dia, aixeca la sessió.
El president,

El secretari,

