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

 
 
 
Identificació de la sessió 

 
Òrgan: Consell General 
Núm.: 1/2012 
Caràcter: Ordinari 
Data: 7 de març de 2012 
Horari:  de les 19 hores a les 20 hores i 45 minuts 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal d'Osona 
 
Hi assisteixen: 
 
Membres de ple dret: 
 
Vicepresident Joan Roca i Tió Alcalde de Gurb 
Alcaldes Montserrat Barniol i Carcasona Alcaldessa d’Alpens 
 Anna Magem i Marsó Alcaldessa de Balenyà 
 Ferran Teixidó i Turner Alcalde del Brull 
 Marc Verdaguer i Montanyà Alcalde de Calldetenes 
 Oriol Batlló i Farriol Alcalde de Collsuspina 
 Joan M. Claveria i Regales Alcalde d’Espinelves 
 Carles Baronet i Aldabó Alcalde de Folgueroles 
 Lluís Muntal i Vila Alcalde de Malla 
 Pere Prat i Boix Alcalde de Manlleu 
 Ramon Isern i Serrabasa Alcalde de les Masies de Roda 
 Sergi Vilamala i Bastarras Alcalde de les Masies de Voltregà 
 Elisabet Ferreres i Vergés Alcaldessa de Montesquiu 
 Josep M. Freixanet i Mayans Alcalde d’Olost 
 Ramon Casals i Costa Alcalde de Perafita 
 Jordi Serra i Macià Alcalde de Roda de Ter 
 Emili Benito i Sayol Alcalde de Sant Bartomeu del Grau 
 Albert Sadurní i Morral Alcalde de Sant Boi de Lluçanès 
 Xavier Vilamala i Bastarras Alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà 
 Joan C. Rodríguez i Casadevall Alcalde de Sant Julià de Vilatorta 
 Ramon Erra i Soler Alcalde de Sant Martí d’Albars 
 Josep A. Grau i Aregall Alcalde de Sant Martí de Centelles 
 Jordi Fàbrega i Colomer Alcalde de Sant Pere de Torelló 
 Rosa Vestit i Villegas Alcaldessa de Sant Quirze de Besora 
 Joan Sadurní i Camps Alcalde de Sant Vicenç de Torelló 
 Joan Senmartí i Escarrà Alcalde de Santa Cecília de Voltregà 
 Anna Franquesa i Roca Alcaldessa de Santa Eugènia de Berga 
 Àngel Torres i Sancho Alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer 
 Sebastià Riera i Cusí Alcalde de Santa Maria de Corcó 
 Èric Vila i de Mas Alcalde de Seva 
 Eudald Parcerisas i Camprubí Alcalde de Sora 
 Lluís Verdaguer i Vivet Alcalde de Taradell 
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 Carles Banús Puigvila Alcalde de Tavèrnoles 
 Josep Salom i Ges Alcalde de Tona 
 Santi Vivet i Soler Alcalde de Torelló 
 Josep Anglada i Dorca Alcalde de Vidrà 
 Francesc X. Bellvehí i Busquets Alcalde de Viladrau 
 Joan Riera i Comellas Alcalde de Vilanova de Sau 
 
Membres amb veu i sense vot 
 Manel Romans i Sànchez Vicepresident primer del CCO 
 
S’excusen d’assistir-hi 
 Miquel Arisa Coma Alcalde de Centelles 
 Arnau Basco i Cirera Alcalde d’Orís 
 Josep M. Vila d’Abadal i Serra Alcalde de Vic 
 
No hi assisteixen: 
 Eva Boixadé i Calm Alcaldessa de Lluçà 
 Ramon Llorà i Almeda Alcalde de Muntanyola 
 Vicenç Cornejo i Hidalgo Alcalde d’Oristà 
 Lluís Vila i Vilalta Alcalde de Prats de Lluçanès 
 Sebastià Juanola i Colom Alcalde de Rupit i Pruit 
 Josep Pujol i Boladeras Alcalde de Sant Agustí de Lluçanès 
 Enric Riera i Santaeulària Alcalde de Sant Sadurní d’Osormort 
 Camil Adam i Vilarrasa Alcalde de Santa Maria de Besora 
 Joaquima Casas i Parés Alcaldessa de Sobremunt 
 Antoni Molina i Compte Alcalde de Tavertet 
 Ramon Espadaler i Parcerisas Diputat al Parlament de Catalunya 
 Francesc Homs i Molist Diputat al Parlament de Catalunya 
 
També hi assisteix: 

M. Mercè Puntí Sañé Consellera delegada d’educació CCO 
 
Gerent del CCO: Anna Seijas i Vila 
Secretari:  Jaume Manau i Terrés 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (2/2011) 
2. Presa de possessió del president 
3. Presa de possessió del vicepresident primer 
4. Nomenament i presa de possessió dels vicepresidents 
5. Informe previ del Programa d’Actuació Comarcal (PAC) 
6. Informació al respecte del Consorci de Serveis Socials d’Osona 
7. Informació sobre el preu públic del transport escolar no obligatori 
8. Proposta d’acord al Consell d’Alcaldes d’Osona presentada per l’Ajuntament de Folgueroles 

al respecte de la línia de molt alta tensió (MAT) 
9. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió: 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior (acta núm. 2/2011). 
 
 
2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT 
 
Vista la modificació del Reglament de Funcionament del Consell d'Alcaldes de la comarca 
d'Osona, aprovada pel Ple Comarcal en sessió del dia 21 de desembre de 2011 y publicat 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona del dia 24 de febrer de 2012, data 
d’entrada en vigor segons la seva disposició final. 
 
Vist l’article 5 de l’esmentat reglament, 
 
Atès que el senyor Manel Romans Sànchez, vicepresident primer del Consell Comarcal 
d'Osona no ostenta la condició d’alcalde. 
 
Atès que el senyor Jordi Serra i Macià, vicepresident segon del Consell Comarcal d'Osona si 
que ostenta la condició d’alcalde. 
 
Atès que el senyor Jordi Serra i Macià, alcalde de Roda de Ter, és present en aquest acte, pren 
possessió del càrrec de president del Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona amb 
l’assumpció plena dels drets i obligacions que li són inherents. 
 
Jordi Serra dóna les gràcies als alcaldes i alcaldesses assistents i diu que espera complir amb 
la confiança que li varen donar a l’aprovar la modificació dels estatuts. Tothom sap la 
importància que ha de tenir el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, ja que ha de ser el motor de la 
comarca i la veu de tots els veïns i veïnes de la comarca. 
 
 
3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL VICEPRESIDENT PRIMER 
 
Vista la modificació del Reglament de Funcionament del Consell d'Alcaldes de la comarca 
d'Osona, aprovada pel Ple Comarcal en sessió del dia 21 de desembre de 2011 y publicat 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona del dia 24 de febrer de 2012, data 
d’entrada en vigor segons la seva disposició final. 
 
Vist l’article 5 de l’esmentat reglament, 
 
Atès que el senyor Joan Roca i Tió, president del Consell Comarcal d'Osona ostenta la condició 
d’alcalde del municipi de Gurb.. 
 
Atès que el senyor Joan Roca i Tió, president del Consell Comarcal d'Osona és present en 
aquest acte, pren possessió del càrrec de vicepresident primer del Consell d'Alcaldes de la 
comarca d'Osona amb l’assumpció plena dels drets i obligacions que li són inherents. 
 
 
4. NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ DEL VICEPRESIDENTS 
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El secretari llegeix la proposta d’acord. 
 
Carles Baronet diu que el grup dels Independents d’Osona i ell mateix, com a alcalde de 
Folgueroles, no accepten la vicepresidència quarta que els atorguen, perquè entenen que per 
ordre de nombre d’alcaldes són la tercera força política a la comarca d'Osona i per això els 
pertocaria la vicepresidència segona. Diu que l’equip de govern, per donar solidesa al pacte de 
govern del Consell Comarcal, està obligat a fer números de trapezi i equilibrisme que s’aparten 
del sentit comú que imposa la sobirania popular i diu que facin el que creguin oportú. Ells seran 
prou actius i col·laboraran al cent per cent, però sense ser partícips d’aquesta situació, ja que a 
tots els alcaldes independents, sense cap exclusió, els agrada treballar tocant de peus a terra. 
 
El president, Jordi Serra, diu que no es que els atorguin la quarta vicepresidència, sinó que el 
que es fan es donar compliment al que estableix el reglament de funcionament del Consell 
d'Alcaldes i Alcaldesses que fa una distribució de les vicepresidències en funció de la 
representació dels grups polítics al Consell Comarcal. Afegeix que es va fer una comissió dins 
del Consell Comarcal per a fer la modificació d’aquest reglament i en cap moment ningú va 
proposar fer una modificació sobre la distribució de les vicepresidències. Personalment li sap 
greu aquesta situació, perquè la seva voluntat és que el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses tingui 
força i sigui la representació de totes les alcaldies, fent reunions prèvies i fixant l’ordre del dia 
entre tots. Diu que, atesa la renúncia de Carles Baronet i del grup d’independents, entén que 
no hi ha cap membre independent que vulgui ocupar la vicepresidència quarta i, en 
conseqüència, la vicepresidència cinquena passarà a ser la quarta i la cinquena quedarà 
vacant. 
 
A la vista de les intervencions formulades, la proposta d’acord modificada que recull aquest 
extrem es sotmet a la consideració de les persones assistents d’acord amb el redactat següent: 
 
“Vista la modificació del Reglament de Funcionament del Consell d'Alcaldes de la comarca 
d'Osona, aprovada pel Ple Comarcal en sessió del dia 21 de desembre de 2011 y publicat 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona del dia 24 de febrer de 2012, data 
d’entrada en vigor segons la seva disposició final. 
 
Vist l’article 5 de l’esmentat reglament, 
 
Atès que els grups polítics comarcals han designat les persones que els han de representar 
com a vicepresidents en el Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona; 
 
Atès que els vicepresidents han de ser elegits pel Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona a 
proposta del president. 
 
Es proposa l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- Elegir i nomenar els vicepresidents del Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona, 
següents: 
 
Vicepresident segon: 
 Marc Verdaguer i Montanyà, alcalde de Calldetenes, en representació del 

grup polític comarcal de Convergència i Unió 
 
Vicepresident tercer: 
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Joan Sadurní i Camps, alcalde de Sant Vicenç de Torelló, en 
representació del grup polític comarcal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Progrés Municipal. 
 

Vicepresident quart: 
Sebastià Riera i Cusí, alcalde de Santa Maria de Corcó, en representació 
del grup polític comarcal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal 

 
Vicepresident cinquè: 
   Vacant 
 
Segon.- Les funcions dels vicepresidents són les de substituir el president en cas d’absència, 
malaltia o impediment, seguint l’ordre de nomenament establert.” 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
Seguidament els vicepresidents nomenats, prenen possessió del seu càrrec. 
 
 
5. INFORME PREVI DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ COMARCAL (PAC) 
 
El senyor Manel Romans, diu: 
 
“El Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, en l’article 29 estableix 
l’obligatorietat de redactar i aprovar per Ple, i prèvia informació pública i al Consell d’Alcaldes, 
el Programa d’actuació comarcal (PAC). Així, doncs, aquest precepte ens determina la 
necessitat d’aprovar en cada legislatura el document que ha d’englobar les principals 
actuacions i serveis a dur a terme. 
 
Divendres, juntament amb l’Ordre del dia del Consell d’Alcaldes d’avui, us vàrem fer arribar la 
proposta del Programa d'actuació comarcal, en endavant PAC. 
 
Aquest PAC s’ha redactat amb perspectiva de 4 anys i aquest fet comporta la necessitat de 
pensar a llarg termini. Amb tot, aquest document de sortida està fet amb ambicions plausibles i 
realistes, amb reptes i compromisos. Tots ells amb el denominador comú d’enfortir aquesta 
institució com a ens insubstituïble de prestació de serveis de caràcter supramunicipals, en 
benefici de tots i cada un dels 51 municipis de la comarca, pensant i actuant sempre en lògica 
comarcal. 
 
A més del document expositiu en format de text i del document en format taula que inclou les 
accions concretes, també hem volgut acompanyar aquest PAC d’una introducció que reflecteixi 
la filosofia que volem impregnar en el si del Consell al llarg d’aquesta legislatura: Som i hem de 
ser una administració local encaminada a prestar serveis als municipis, a assistir-los, a 
assessorar-los i a donar-los eines per tal de facilitar el seu dia a dia i la prestació dels serveis 
que tenen encomanats. Els nostres principals clients sou els ajuntaments i aquesta és la base 
en què ha de treballar el personal del Consell. 
 
Què fem i què volem fer ? 
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Aquest PAC s’estructura en les tres àrees que consten en el nostre organigrama. 
 
 Àrea de Medi ambient, Territori i Règim intern 
 Àrea de Serveis a les persones 
 Àrea de Promoció econòmica, Comunicació i Noves tecnologies 
 
A continuació exposarem únicament les principals novetats evitant així la repetició dels 
programes i serveis que ja tradicionalment ve desenvolupant aquest consell ja que tots els 
alcaldes i alcaldesses disposeu del text íntegre per poder-lo observar amb calma. 
 
1. Àrea de Medi ambient, Territori i Règim intern 
 
Pel que fa als serveis tècnics i Medi ambient cal destacar com a principal novetat: 
 
Que aquesta legislatura es construirà la planta de tractament de residus d’Orís per fer més 
efectiva la valorització de la fracció resta, el tractament i compostatge del residus orgànics i 
disminuir així les entrades al dipòsit controlat, allargant-ne la vida útil. A més dels beneficis 
mediambientals, aquesta actuació és imprescindible per poder complir amb la normativa 
europea. 
 
S’ampliarà el tram de la xarxa d’abastament d’aigua en alta actual,.Així, s’ampliarà l’abastament 
d’aigua que prové dels pous de Vilaseca a altres poblacions del sector del Lluçanès. 
 
També s’iniciarà la construcció i l’execució de les primeres fases del projecte Osona Nord que 
ha de comportar la construcció d’una nova planta d’abastament a Torelló i el fet que sis 
municipis es puguin connectar a la nova xarxa. 
 
L’ampliació de la captació d’aigua de la planta d’Osona Sud a Manlleu també ha de ser un 
objectiu del mandat. 
 
Pel que fa a la depuració de les aigües residuals, les noves infraestructures a fer estaran 
marcades per l’execució de les obres per l’Agència Catalana de l'Aigua. Amb tot, el Consell 
Comarcal vetllarà, negociarà i treballarà per avançar les fases tècniques prèvies per tal que, 
quan es reiniciïn de nou les obres determinades en el PSARU, les instal·lacions osonenques 
puguin ser de les primeres en executar-se. 
 
Pel que fa a l’actuació realitzada des del Pla de gestió de purins, caldrà aclarir amb el DARP 
fins on pot actuar el Consell i, si es permet, reiniciar la gestió, l’actualització i el control del GIS.  
 
L’Agència local de l’energia d’Osona continuarà donant suport als ajuntaments en la redacció 
dels plans d’estalvi energètic juntament amb l’ICAEN, així com en l’assessorament i la gestió de 
les contractacions elèctriques i el seguiment posterior.  
 
En el Pla de camins es treballarà en l’actualització del Pla, ja que la seva fotografia avui és 
substancialment diferent a la que es va fer inicialment. Aquest fet ens ha de permetre també, i 
si és el cas, incloure-hi nous camins. 
 
La senyalització dels camins rurals seguint l’estudi fet serà una de les altres iniciatives del 
mandat, així com el fet de poder elevar a la categoria de carreteres algunes de les vies del Pla 
que pel seu d’aforament deixen de poder-se considerar camins.  
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Es crea un nou servei per donar suport a les obligacions legals en protecció civil. L’objectiu 
serà facilitar i realitzar la redacció dels diferents plans que necessiti cada municipi amb la 
voluntat d’unificar criteris d’àmbit comarcal.  
 
També és prioritat de la institució elaborar un catàleg de serveis tècnics per tal d’avançar cap a 
un model de departament que pugui esdevenir en una part una borsa de personal tècnic a 
disposició dels municipis, principalment dels més petits,  
 
Cal fer referència a la voluntat de potenciar la difusió de les instal·lacions relacionades amb el 
Consell, ja siguin l’abocador o la planta de triatge en el camp dels residus o la planta 
d’abastament o les depuradores en el cicle de l’aigua. Les jornades de portes obertes també 
s’hauran d’estendre a estudiants, electes locals, professionals del Consell i a la població en 
general. 
 
En l’àmbit intern del Consell ens proposem d’una forma seriosa el replantejament de 
procediments i estructures internes. Ja s’ha treballat en la redistribució de les tasques entre 
alguns professionals i en la redistribució física dels llocs de treball replantejada des d’una òptica 
de la lògica i l’eficiència. 
 
En l’àmbit d’Hisenda es planteja la voluntat de seguir treballant en la mateixa línia que ha 
permès gaudir, actualment, d’un ens sanejat. Es treballa en el control exhaustiu de la despesa i 
l’austeritat serà present en tot el que es faci des de la institució. 
 
2. Àrea de serveis a les persones 
 
El Servei d’Educació seguirà gestionant el Servei de Transport escolar de la comarca que 
implica la realització de 44 rutes de transport col·lectiu amb un total de 1600 alumnes diaris i la 
gestió del servei de menjador escolar que el Consell presta a 35 centres escolars amb un total 
de 1800 menús diaris.  
 
Destaquen com a novetat d’aquesta àrea els projectes educatius mancomunats. Projectes com 
l’estalvi energètic en els centres escolars o el catàleg de formació que s’oferirà en els centres 
d’ensenyament, en són clars exemples.  
 
Pel que fa al Servei de Joventut cal dir que una de les nostres prioritats durant aquests anys, 
serà estendre el model tècnic mancomunat de Joventut, així com mantenir i potenciar els 
programes mancomunats al servei dels ajuntaments com el Busnit, el Raid dels Ausetans, les 
estades d’idiomes, el programa Drac, l’Oficina Jove d’Osona, etc. 
 
En el Servei d’Esports es vol explotar la dimensió social i econòmica de la pràctica esportiva tot 
promovent activitats de formació que facilitin la inserció laboral de persones a l’atur, sense 
oblidar la importància de l’esport en el temps de lleure com a vehicle d’integració social, la 
creació d’hàbits saludables entre la població i la millora de la gestió de les instal·lacions 
esportives. 
 
En el camp de la Cultura cal fer una redefinició del sentit i el futur de la Cultura a Osona. S’està 
treballant en una actualització del mapa d’entitats comarcals per procedir a elaborar una 
agenda d’activitats comarcals setmanal.  
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Cal destacar de forma notable que es volen potenciar les activitats en el monestir de Sant Pere 
de Casserres per tal que les que s’hi facin durant l’any esdevinguin un referent.  
 
Pel que fa a l’Arxiu comarcal d’Osona, cal difondre la seva tasca i la col·laboració amb 
col·leccions privades que vulguin albergar-se en el si de l’arxiu.  
 
A l’àrea de Benestar Social un dels principals objectius és liderar el procés de potenciar una 
òptica comarcal dels serveis socials que ens permeti unificar criteris i mancomunar serveis 
mitjançant l’instrument que es cregui més adient.  
 
Es continuarà apostant pels Serveis socials bàsics, d’Atenció a la infància i família, la Promoció 
a l’autonomia i Atenció a la dependència i col·laboracions institucionals. Programes d’ajudes 
d’urgència social, estades emergència, donar eines als professionals de base per tal que 
puguin atendre amb garanties la població.  
 
Ampliar tots aquells serveis que siguin necessaris per mantenir la persona amb dependència 
en els seu entorn vetllant per una atenció professional i de qualitat. 
 
Des del Servei d'Acollida i Integració i a través del Pla territorial de ciutadania i immigració 
d’Osona volem continuar apostant per un servei d’abast comarcal que tingui com a finalitat 
donar serveis als municipis per afavorir l’acollida de les persones nouvingudes i l’acomodació 
del conjunt de la societat a les noves realitats i reptes que genera el fet migratori. 
 
3. Àrea de Promoció econòmica, Comunicació i Noves tecnologies 
 
En el camp concret de la Promoció econòmica, un dels principals objectius és el suport al teixit 
productiu de la comarca amb el projecte “Productes de la Terra”. 
 
També es vol emfatitzar la participació per donar suport a les empreses de la comarca.  
 
Es continua apostant per l’Observatori per al desenvolupament local com a instrument per 
aportar informació i coneixement a la presa de decisions en matèria de desenvolupament local 
mitjançant el web de formació i l’anuari socioeconòmic.  
 
Amb l’Oficina de Consum el nostre principal repte és prestar un millor servei a usuaris/àries i 
consumidors/ores de la comarca d’Osona donant-nos a conèixer d’on som i què fem, així com 
introduir les noves tecnologies en les consultes i reclamacions per fer-les més accessibles així 
com la col·laboració amb d’altres administracions locals i provincials. 
 
En el camp del Turisme, en el futur immediat Osona Turisme treballarà amb el replanteig de 
l’ens a causa dels canvis en l’organització turística comarcal i provincial, i les seves funcions es 
basaran en cinc objectius: Donar suport tècnic als municipis; gestionar l’organització especial 
Osona Turisme; crear producte en base a les tipologies de Turisme més destacades de la 
comarca; realitzar accions de promoció en base als productes destacats i donar suport a les 
empreses i entitats turístiques a través del foment de la qualitat i la formació.  
 
Des del Servei de cooperació volem continuar donant suport a les entitats d’Osona que fan 
projectes de cooperació perquè els puguin desenvolupar i portar-los a terme.  
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La voluntat al respecte de l'Oficina local d’Habitatge és que pugui oferir tots els serveis en 
matèria d’Habitatge a la ciutadania així com també treballar en la difusió.  
 
En aquesta legislatura ens hem plantejat també el repte de començar a caminar en el camp de 
la comunicació institucional, tant en l’àmbit intern com extern, mitjançant un Pla de 
Comunicació. Cal estructurar aquesta comunicació per tal que arribi als tres nivells de 
destinataris finals que té: els ajuntaments en tant que clients del Consell; el personal intern com 
a part integrant de l’organització i finalment la ciutadania en general. 
 
Entenem que també serà necessari treballar en el redisseny de la pàgina web actual per 
transformar-la en una eina de servei als ajuntaments i a la ciutadania, així com crear i 
desplegar la identitat digital del Consell Comarcal i ser presents a l’entorn 2.0 com a eina de 
comunicació i mitjà de difusió de la institució. 
 
En el camp de les Noves tecnologies li correspon la tasca d’impulsar-ne l’ús en el dia a dia del 
Consell, i donar suport i acompanyar els ajuntaments que així ho demanin en la implantació de 
les TIC dintre dels procediments interns de funcionament. 
 
Així, treballarem per oferir el servei d'emissió de certificats digitals idcat a la ciutadania, en 
l’elaboració d’un pla director d’infraestructures de telecomunicacions de la comarca, en 
incorporar la previsió de fibra òptica a totes les obres promogudes pel Consell Comarcal, en 
implementar el model d'administració electrònica en els processos interns del Consell Comarcal 
i impulsar-ne l'ús com a mitjà de relació amb la resta d'administracions. Entenem que en aquest 
camp el Consell ha de predicar amb l’exemple i, per tant, ha d’impulsar i aplicar com a model 
aquells processos que llavors poden ampliar-se i propiciar-ne la implementació als ajuntaments.  
 
El Servei d’assessorament a municipis o Servei d’assistència local (SAL) és una de les 
competències clau dels consells comarcals.  
 
El Servei d’assistència local ha d’ampliar l’oferta en serveis tècnics o informàtics. És per això 
que es treballa en la creació d’un servei que necessitarà d’un nou funcionament i estructura. El 
SAL ha de ser la porta d’entrada dels municipis, el punt de referència on vehicular totes les 
consultes, peticions de serveis, projectes o suggeriments.  
 
Caldrà elaborar una fitxa resum dels serveis que des del Consell prestem a cada municipi i que, 
en molts casos, els ajuntaments desconeixen.  
 
Per acabar, manifestar que ens comprometem a treballar-hi i a autoavaluar-nos al final 
d’aquests quatre anys al respecte de la feina feta i els objectius complerts en benefici sempre 
dels ajuntaments i de tota la ciutadania de la comarca.” 
 
Carles Baronet diu que li ha sobtat que en el tema d’Osona Turisme s’hagi donat per fet que hi 
hagi una nova estructura de planificació del Turisme a la comarca i que segons té entès és un 
tema que encara està a les beceroles. Diu que ells sempre s’han posicionat totalment en contra 
que Osona Turisme gestioni la seva àrea geogràfica, en aquest cas Folgueroles i li sembla que 
s’ha fet un pas més enllà del que és la realitat actual. 
 
Sergi Vilamala, respecte a Osona Turisme, diu que és evident que no està constituït el nou ens, 
però el que s’esbossa en el PAC és un pla de treball a quatre anys i que s’està treballant en la 
constitució d’un nou organigrama en funció d’un condicionant, que és la sortida de la Diputació 
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de Barcelona de l’ens actual. Per tant el PAC exposa la voluntat de transformar en funció de la 
realitat que s’està estructurant, un nou ens. El dimarts vinent es durà a terme l’explicació a tots 
els representants dels consorcis que fins ara hi havia, i a d’altres poblacions que en aquests 
moments no tenen representació, per tal que puguin opinar i expressar si el criteri en què s’està 
treballant és l’oportú. 
 
El president, Jordi Serra, diu que és preceptiu aprovar el PAC pel Consell d'Alcaldes i 
Alcaldesses abans d’aprovar-lo pel Ple comarcal i que, com a Consell Comarcal, estan oberts a 
modificar en cada moment el que calgui, com afegir-hi noves actuacions. 
 
Finalitzades les intervencions, el secretari dóna lectura a la proposta següent: 
 
“Atès que el Consell Comarcal d’Osona, disposa del Programa d’Actuació Comarcal (PAC), 
aprovat en sessió del Ple Comarcal de data 26 de juny de 2008 i publicat en el Butlletí Oficial 
de la província de Barcelona núm. 160 del dia 4 de juliol de 2008. 
 
Atès que aquest Programa d’Actuació Comarcal (PAC) té una vigència de quatre anys. 
 
Vistos els articles 19 i 29 del Text Refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
Vista la redacció del nou text elaborat que es presenta al Consell General del Consell 
d'Alcaldes de la comarca d'Osona, perquè emeti el corresponent informe; 
 
Per trenta-quatre vots a favor i tres abstencions, corresponents als senyors Carles Baronet, 
Sebastià Riera i Francesc X. Bellvení, s’acorda: 
  
1r.- Informar favorablement el Programa d’Actuació Comarcal (PAC), segons el text que 
s’adjunta. 
 
2n.- Elevar al Ple Comarcal aquest acord per a la seva aprovació definitiva.” 
 
 
6. INFORMACIÓ AL RESPECTE DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS D’OSONA 
 
Seguidament el president, Jordi Serra, diu que els serveis socials han sofert un gran creixement 
i que per aquesta raó el Consell Comarcal està estudiant el tema molt a fons amb la idea de 
potenciar-los. Comenta que ha començat a reunir-se amb alcaldes i alcaldesses per mantenir-
los informats sobre el tema, ja que és molt important; i els darrers anys a la comarca hi ha 
hagut una dispersió dels serveis socials que ha creat diferents models de gestió i de tipus 
d’atenció. Entén que s’han d’unificar criteris, de garantir que totes les persones de la comarca 
siguin ateses amb els mateixos drets i deures, que les prestacions siguin iguals per a tots els 
municipis i que s’ha de millorar la qualitat de la prestació. La legislatura passada, ja es va treure 
a concurs l’ajuda a domicili per a tota la comarca, cosa que ha permès millorar el preu. Afegeix 
que si s’avança en potenciar els serveis socials de manera conjunta pot proporcionar un efecte 
d’economia d’escala, pot millorar els preus i els serveis que s’estan donant. L’experiència que 
té el Consell Comarcal és el Consorci d’Osona de Serveis Socials, que dóna servei a disset 
municipis i que estan molt satisfets de la gestió que s’està fent, tant pels professionals, com per 
l’atenció que es dóna i el preu dels serveis; i és per això que es veuen capaços de fer aquest 
nou pas i oferir la gestió dels serveis socials a tots els municipis de la comarca i d’aquesta 
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manera tots es beneficiarien dels recursos que hi aporta el Consell Comarcal. Comenta que la 
Mancomunitat La Plana esta fent les gestions oportunes per constituir-se com a Àrea Bàsica, 
cosa que representaria que en un futur pugin haver-hi quatre àrees bàsiques: la del Consell 
Comarcal, Vic i Manlleu i la possible de la Mancomunitat, i per això ha començat a tenir 
converses amb Vic i Manlleu per buscar la manera més adient de poder fer efectiva una gestió 
conjunta, sens oblidar la resta dels municipis de la comarca, als quals se’ls ha de garantir el 
servei que fins ara s’està donant. 
 
Josep M. Freixanet diu que a través del Consorci del Lluçanès ja fa anys que funcionen en el 
tema dels serveis socials com una mena d’àrea bàsica, tot i que no sap si ho són i demana quin 
és el capteniment del Consell Comarcal en relació a aquesta zona. 
 
Carles Baronet diu que quan et fas una casa el primer que et preocupa és saber quant et 
costarà i, respecte als serveis socials, de números encara no n’ha vist cap. Diu que fa tres anys 
que varen presentar un escrit al Consell Comarcal respecte això i encara no han obtingut 
resposta. A Folgueroles li preocupa això, perquè l’altra opció que tenen, que és la 
Mancomunitat La Plana, quan els hi varen demanar els números, els va tenir en 24 hores. 
 
En aquests moments, quan són les 19.40 hores, s’incorpora a la sessió Josep Salom. 
 
Pere Prat diu que Manlleu hi està totalment d’acord i que han estat treballant amb Vic i el 
Consell Comarcal perquè creu que s’ha d’avançar en mancomunar serveis dins el món local 
per estalviar costos. Creu que segur que sorgiran dificultats, ja que no serà un procés fàcil. 
Afegeix que Manlleu ha elaborat un document de reflexió i fent cas del resultat potser el millor 
seria quedar-se tal i com estan, però està convençut que s’ha de tirar endavant el projecte 
entre tots plegats, mirar quina és la millor opció de gestió, quins costos hi haurà, quins serveis 
es poden millorar, etc. Diu que no ha d’importar el nombre d’habitants dels municipis, sinó les 
ganes de participar en un projecte comú que serà beneficiós per a tothom. 
 
Carles Baronet diu que no li fa cap por Manlleu, perquè ja han treballat plegats en altres temes i 
no hi ha cap problema. Comenta, ja ho ha dit el president, que tots els que pertanyen al 
Consorci d'Osona de Serveis Socials n’estan molt contents, però que si fer una cosa macro 
significa que tots o alguns han de quedar descontents és anar un pas enrere i això li preocupa, 
i sobretot el tema dels números. 
 
El president, Jordi Serra, diu que tots els alcaldes i alcaldesses amb qui ha parlat, que 
pertanyen a l’actual Consorci, estan contents del servei i que estan en la mateixa línia del que 
ha dit l’alcalde de Folgueroles, que el servei anés a menys i suposés un augment de costos. I 
que si això es tira endavant ha de servir per millorar la qualitat, els criteris, en uniformitat dels 
drets de les persones, sense que es produeixi un augment de costos, fent un pla financer clar. 
El pla financer encara no l’han elaborat, ja que estan estudiant quina és la millor forma de 
gestió. Afegeix, en resposta a la pregunta de l’alcalde d’Olost, Josep M. Freixanet, que l’oferta, 
tal i com ha dit, és per als 51 municipis de la comarca. Diu que ha començat a parlar amb Vic i 
Manlleu pel fet que tenen la competència legal i també amb els que pertanyen a l’actual 
consorci i ara parlarà amb la resta dels municipis. Quan hi hagi una proposta més concreta i el 
pla financer tornarà a informar al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. 
 
 
7. INFORMACIÓ SOBRE EL PREU PÚBLIC DEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI 
 



 
 

CONSELL 
D'ALCALDES 

DE LA COMARCA 
D'OSONA 

 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 

 

Mercè Puntí diu: 
 
“La Llei orgànica d’Educació estableix que els alumnes d’educació obligatòria que per manca 
d’oferta educativa en el seu municipi s’han de desplaçar a un altre municipi, tenen dret al servei 
de transport escolar i al menjador. 
 
No obstant això, per diverses raons geogràfiques i en algun cas fins i tot històriques, gairebé 
tots els consells comarcals de Catalunya, com nosaltres, presten serveis de transport escolar 
que desplacen alumnes dins un mateix municipi i que, per definició, es converteixen en 
alumnes beneficiaris d’un transport no obligatori. 
 
Pel transport escolar no obligatori (TENO) el Consell Comarcal rep suport econòmic de la 
Generalitat de Catalunya per fer-lo, tot i que fa vuit anys que està congelat i enguany es redueix 
notablement. La Diputació de Barcelona ha obert un programa extraordinari de finançament de 
serveis de transport escolar no obligatori per al curs 2011-2012 per tal de pal·liar la davallada 
que hi ha hagut i ajudar al seu finançament. 
 
La majoria de consells comarcals ja fa temps que d’alguna manera apliquen fórmules de 
copagament d’aquest transport i el Consell Comarcal d'Osona fins ara no ho ha aplicat. 
 
La Generalitat de Catalunya, any rere any, insisteix que aquest transport s’ha de pagar i ara el 
Consell Comarcal es veu obligat a fer-ho. 
 
Hi ha diverses formules de copagament que vénen donades pel Departament d’Ensenyament 
pel transport escolar no obligatori, com pot ser el preu públic i que el Departament proposa un 
preu unitari d’entre 1,5 i 4 euros i el Consell Comarcal aplicarà la banda baixa, és a dir 1,5 
euros. 
 
Quan es parla del transport no obligatori s’està parlant de dues modalitats de transport no 
obligatori; una per a aquells alumnes que gaudeixen d’aquest transport i que no n’haurien de 
gaudir perquè estan cursant batxillerat i l’altra per aquells alumnes de dins el mateix municipi. 
 
El curs 2012-2013 es començarà a implementar per a aquells alumnes que estudien cicles 
postobligatoris, la majoria batxillerat. 
 
La proposta de preu públic que es vol establir, d’1,5 euros, significaria: 
 

USUARI IMPORT CURS ESCOLAR (177 dies) 
El primer fill 265,50 € 
El segon fill o germà 177,00 € 
El tercer fill o germà 88,50 € 

 
Els preus es fixen tenint en compte que l’ús del servei comporta reserva de plaça per a tot el 
curs escolar, tant si en fa ús diari com si en fa un ús esporàdic. 
 
El pagament es preveu que es pugui fraccionar en tres parts que coincidirien amb els trimestres 
del curs escolar. 
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Recordo que el programa extraordinari de la Diputació de Barcelona només, tal i com ens han 
dit, serà per al curs 2012-2013 i en atenció a les indicacions de la Generalitat de Catalunya; es 
per això que es crea aquest copagament del transport escolar no obligatori.” 
 
Joan Roca diu que aquest curs 2011-2012 la Generalitat de Catalunya no pot pagar el transport 
escolar no obligatori i se’n farà càrrec la Diputació de Barcelona, tal com s’ha comentat, però 
per als cursos vinents no hi haurà subvenció i per això s’inicia aquest copagament. El preu 
d’1,5 euros és pel transport d’anada i tornada i creu que és un cost assumible per a les 
famílies. 
 
Sebastià Riera diu que està preocupat pel tema i espera que els periodistes que hi són 
presents no ho hagin publicat en els seus diaris digitals, perquè sinó no sap com podrà tornar al 
Collsacabra, ja que la situació de l’Esquirol és especial, amb tres nuclis de població, el que 
representa que la gent de Cantonigròs, d’aquí dos anys, els costarà 270 euros anar a l’Esquirol, 
cosa que s’haurà d’explicar molt bé. No sap si formen part d’una comarca que es planteja 
serveis globals, ja que també s’hauria de parlar un dia amb calma del transport públic, perquè 
pujar i baixar des de l’Esquirol és impossible. Diu que actualment el transport escolar per anar a 
Roda de Ter, que és on els correspon anar per l’àrea educativa de la qual formen part, els 
costa 70 euros mensuals el transport postobligatori, perquè no poden aprofitar el transport 
obligatori. Com a comarca haurien de fer alguna cosa si volem continuar mantenint les zones 
més despoblades del territori i per això demana que tant des del Consell d'Alcaldes i 
Alcaldesses com des del Consell Comarcal es tingui present. 
 
Joan Riera diu que està d’acord amb el que ha dit l’alcalde de l’Esquirol i que si s’ha de fer el 
copagament i atès que el transport públic no arriba a Vilanova de Sau es podria buscar una 
fórmula adient per optimitzar costos. 
 
Josep M. Freixanet demana quan costa al Consell Comarcal el transport no obligatori i què 
engloba. Diu que en el seu moment es va tancar l’escola de Santa Creu de Jutglar i ara els 
alumnes han d’anar a Prats de Lluçanès, quan el més lògic seria que anessin a Olost. Si no 
recorda malament, també es considera transport no obligatori els desplaçaments entre la 
mateixa ciutat de Vic. Afegeix que la mateixa Llei d’Educació aclareix alguna cosa sobre què és 
transport no obligatori i seria important recalcar la necessitat que el Departament 
d’Ensenyament fes un nou decret de transport escolar, ja que és molt vell i fins ara ningú s’ha 
atrevit a canviar-lo. Diu que és evident que això comportarà que els nois i les noies dels 
municipis que no tenen institut pagaran dues vegades els impostos. Comenta també que la Llei 
preveu la possibilitat dels instituts-escola i potser seria bo que es traslladessin els/les docents i 
no l’alumnat. Demana que es creï un grup de treball, tan ampli com calgui, per treballar sobre 
aquest tema, ja que a més a més, el territori té moltes singularitats diferents. 
 
Sebastià Riera diu que desconeix com està organitzat el transport, però que es podria ajuntar el 
transport escolar amb el transport públic per reduir despeses. 
 
Joan Roca diu que és possible que el copagament provoqui que alguns alumnes que realment 
no utilitzen l’autocar alliberin algunes places i que això permetrà que les puguin ocupar altres 
tipus d’alumnes pagant 1,5 euros. 
 
En aquests moments, quan són les 20.10 hores, abandona la sessió Anna Franquesa. 
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Sebastià Riera diu que no vol cansar ni que es pensi que és una qüestió personal, però a 
l’Esquirol cada setmana hi ha un pare de guàrdia que baixa dos nens a Roda de Ter 
diàriament, perquè a l’autocar li falten dues places. Demana si el contracte que té Segalés per 
anar a l’Esquirol també preveu el pagament de tornada, per tal de saber si hi ha una duplicitat 
de pagament. 
 
Joan Roca respon que no hi una duplicitat de pagament i, com ha dit abans, és possible que el 
copagament provoqui l’alliberament de places, que es pot estudiar com omplir-les i donar un 
millor servei. La part positiva és que optimitzaran el servei i la part negativa és que s’entra en el 
copagament. 
 
Mercè Puntí diu que tal i com s’ha comentat és veritat que a la comarca hi ha moltes 
casuístiques diferents, com el Lluçanès, el Collsacabra, etc. i que les tenen presents. 
 
Montserrat Barniol diu que la cosa és realment complexa i tal com ja ha demanat alguna 
vegada Alpens s’hauria de reconduir el tema del transport públic i el transport escolar, perquè 
en el cas d’Alpens el transport públic baixa i puja gairebé vuit i la comarca d'Osona, com a 
comarca capdavantera, hauria de proposar a la Generalitat de Catalunya una prova pilot per 
resoldre el problema per unificar el transport escolar i el transport públic. 
 
Joan Riera diu que està d’acord amb el que ha dit l’alcaldessa d’Alpens i que s’hauria de tenir 
en compte que si la gent paga s’ha de donar un millor servei, ja que a vegades el transport 
escolar actual tarda dues hores per arribar a Calldetenes o per tornar. 
 
Josep M. Freixanet exposa que s’ha de tenir clar que els pares i mares que tinguin dificultats i 
que a partir d’ara hagin de pagar 1,5 euros, el primer lloc on aniran a demanar explicacions 
serà l’ajuntament. 
 
Joan Senmartí diu que una cosa de la qual no s’ha parlat és el tema dels horaris escolars, que 
és un desgavell i això no ajuda al transport escolar. 
 
El president, Jordi Serra, diu que precisament pel que ha comentat Josep M. Freixanet han 
volgut donar l’explicació al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, i que potser sí que seria bo crear 
una comissió que avenci en aquest sentit. Quan es varen reunir per fer l’ordre del dia hi havia 
diversos temes d’Ensenyament i per això es va demanar la presència a la sessió del director 
territorial d’Ensenyament de la Catalunya Central, el qual no ha pogut assistir per problemes 
d’agenda, però intentaran que vingui un altre dia, així com també miraran que ho faci el director 
general de Transports. 
 
 
8. PROPOSTA D’ACORD AL CONSELL D’ALCALDES D’OSONA PRESENTADA PER 
L’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES AL RESPECTE DE LA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ 
(MAT) 
 
Ates que el Projecte de construcció de la línia MAT Sentmenat-Bescanó definia el seu pas pels 
municipis de Folgueroles i Vilanova de Sau, entre d’altres, 
 
Ates que la construcció de la línia MAT no ha estat exempta de problemes des dels seus inicis, 
provocant protestes i mobilitzacions socials de fort ressò mediàtic. 
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Ates que els ajuntaments de la comarca d'Osona afectats van preocupar-se durant la passada 
legislatura per vetllar pel correcte desenvolupament dels treballs, exigint determinades 
garanties a I'empresa constructora i al Govern de la Generalitat. 
 
Ates que Red Eléctrica de Espanya, S.A. (REESA) i el propi Govern es van comprometre a 
desmantellar en el mateix termini (3 mesos), les antigues línies Vic-Pierola i Vic-Juià en el 
moment que entrés en funcionament el tram de la nova MAT fins a Bescanó. 
 
Ates que superat el termini de tres (3) mesos, la línia Vic-Juià no ha estat desmantellada i, 
malgrat la insistència dels ajuntaments afectats, només se’ls ha facilitat una copia del projecte 
de desmantellament en CD; del qual durant molt de temps es va negar la seva existència i que 
finalment ha aparegut donant-nos I'excusa que s’havia extraviat. 
 
Ates el greu perjudici que el no desmantellament causa als veïns i als municipis per on 
transcorre la línia Vic-Juià. 
  
Ates que el sobtat canvi d’actitud de REESA i de la Direcció General d'Energia contradiu tot allò 
que s’havia acordat amb I'anterior Govern de la Generalitat, 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
1.- Exigir a REESA I'immediat desmantellament de la línia Vic-Juià al seu pas per els termes de 
Folgueroles i Vilanova de Sau. 
 
2.- Instar fermament al Govern de la Generalitat, i especialment a la Direcció General 
d'Energia, perquè obligui a REESA a executar I'esmentat desmantellament, donant així 
compliment als compromisos que fins ara el Govern de la Generalitat havia contret amb els 
alcaldes d'Osona, i situant-se inequívocament al costat dels municipis afectats i, en definitiva, al 
costat del territori. 
 
3.- Comunicar-ho a I'Hble. Sr. Conseller d'Empresa i Ocupació i al Director General d'Energia. 
 
Un cop adoptat aquest acord, Carles Baronet diu que simplement ha intentat fer un històric que 
va del març de l’any 2008, quan l’anterior president del Consell Comarcal, Miquel Arisa, va 
entregar en mà una carta al president Montilla, fins l’actualitat, i vol deixar palès que l’actual 
Direcció General d’Energia no ha estat a l’alçada de les circumstàncies, ja que està al costat 
dels interessos d’empresa deixant de banda els interessos de país i del territori. Diu que no 
demana res més que es compleixin els compromisos adquirits amb diversos alcaldes afectats. 
 
Joan Riera diu que és un tema que s’ha portat a terme a d’altres llocs afectats i aquí encara no, 
tot i les promeses i els compromisos adquirits, i dóna les gràcies pel suport rebut. 
 
Ferran Teixidó diu, com alcalde afectat, que ja tenen desmantellat un bon tram, però és veritat 
que a totes les reunions es va dir que es desmantellaria en la seva totalitat. 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
Carles Baronet demana una intervenció immediata del president del Consell Comarcal, ja que els 
darrers dies la cartera de Folgueroles ha repartit unes dues-centes notificacions de multes a unes 
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trenta persones del mateix radar de l’Eix transversal i pel que sembla també ha passat en d’altres 
municipis de la comarca i per això insta al president, Joan Roca i als alcaldes de la comarca per 
on transcorre l’Eix transversal, que de forma immediata demanin hora per anar a parlar amb el 
director del Servei Català de Trànsit i exigeixin la retirada de les multes. Diu que com és possible 
que una persona que fa 25 anys que té el carnet de conduir i que mai ha estat multada, de cop i 
volta rebi cinc o sis multes el mateix dia i això no s’aguanta per enlloc. 
 
Joan Roca diu que ja s’ha posat en contacte amb el director del Servei Català de Trànsit, amb 
Jordi Moltó, delegat del govern i amb Mercè Tarradellas per parlar d’aquest tema. Diu que li han 
transmès que les multes són posades correctament, perquè la zona estava senyalitzada 
correctament amb el límit de 60 km/hora. El problema ve pel fet que l’Eix transversal l’utilitzen 
moltes persones dels municipis del voltant de Vic com a via de circumval·lació i hi passen cada 
dia, per tant estan acostumades a veure i respectar el límit de 80 km/hora que hi havia; límit que 
varen canviar sense previ avís, cosa que ha provocat un allau de multes, que a cent euros cada 
una pot representar mil euros i quedar-se sense punts del carnet de conduir. La situació de 
anormalitat ha vingut en el moment que han volgut controlat la velocitat mitjançant la modificació 
del límit de velocitat del radar, quan possiblement podrien haver-hi altres mesures. Afegeix que 
des del Servei Català de Trànsit estan d’acord en buscar solucions i estan estudiant quin àmbit ha 
afectat el radar. Diu també que el tema de la regulació de la velocitat és competència del Servei 
Català de Trànsit, però que ho té subcontractat a l’empresa Cedinsa que és la que regula les 
velocitats segons la normativa i les circumstàncies de l’entorn, cosa que ha provocat el fet, ja que 
va canviar la velocitat sense comunicar-ho al Servei Català de Trànsit. 
 
Carles Baronet demana si li dóna permís perquè pugui demanar hora directament al director del 
Servei Català de Trànsit per poder anar a defensar, com a mínim, els veïns de Folgueroles. 
Comenta que el canvi ve donat per les obres, però que la gent que hi passa a diari normalment no 
mira el rètol de velocitat i no troba correcte que ho hagin fet sense avís previ. Afegeix que al fer la 
proposta es pensava que diria que sí i que tots els alcaldes afectats anirien a parlar amb el director 
del Servei Català de Trànsit perquè retirés totes les multes, ja que és un fet excepcional. 
 
Joan Roca li respon que és ben lliure d’anar-hi i li repeteix que ja hi ha fet les gestions oportunes, 
la qual cosa no vol dir que no hi pugin anar tots junts. Comenta que ha anat a defensar el veïns de 
Folgueroles, de Manlleu i d’altres municipis, ja que alguns el van anar a veure com alcalde de 
Gurb al tenir el radar en el terme municipal. Afegeix que el rètol de 60 ja fa un any que hi és i ara el 
que s’ha regulat és la velocitat del radar, que és el que ha provocat aquesta situació. Acaba dient-li 
que no té cap problema per acompanyar-lo a veure el director del Servei Català de Trànsit. 
 
Pere Prat diu que dóna tot el seu suport a les gestions que es puguin dur a terme des del Consell 
Comarcal i que poden comptar amb ell per anar a veure al director del Servei de Trànsit. Comenta 
que hi ha un altre tema molt important i que el preocupa molt, que és el tema de seguretat, ja que 
la senyalització és un desastre i algun dia hi haurà un accident important i, per tant, Cedinsa, 
hauria de procurar de tenir la senyalització correcta, ja que també deu ser la seva obligació. 
 
Josep M. Freixanet diu que està d’acord amb el tema de la seguretat que ha comentat l’alcalde de 
Manlleu i que la pregunta que es fan les persones afectades per les multes és: pago o no pago ? 
perquè es poden trobar que paguin i llavors el tema es solucioni i segur que no els tornen els 
diners i per això demana què s’ha de fer. 
 
Joan Roca diu que hi ha un representant de les persones afectades que s’ha posat en contacte 
amb ell i que es fa la mateixa pregunta; pregunta que ell ha traslladat als representants del Servei 
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Català de Trànsit i en el moment que obtingui resposta la comunicarà al representant de les 
persones afectades. Recorda que és una competència del Servei Català de Trànsit i el Consell 
Comarcal ha de fer la pressió que calgui en defensa de la ciutadania de la comarca. 
 
Joan Riera demana que quan tingui la resposta del Servei Català de Trànsit la trameti als 
ajuntaments. 
 
Ramon Isern demana com està el tema amb la Protectora d’Animals, ja que, si no ho té mal 
entès, ara no hi ha conveni ni res semblant. 
 
La gerent, Anna Seijas, diu que s’està treballant en el tema i en el nou conveni. 
 
Oriol Batlló demana si la protectora va als municipis a recollir els gossos. 
 
Anna Seijas diu que es diferencia el tema de la recollida amb el tema del manteniment dels 
animals en les seves instal·lacions i, per tant, el que s’ha de fer és que un cop recollit per 
l’ajuntament i passades les 48 hores que estableix la Llei, trucar la protectora perquè passi a 
buscar l’animal. Comenta que s’està estudiant la possibilitat d’incloure en el nou conveni la 
recollida dels animals, per part de la protectora, a aquells ajuntaments que ho vulguin, amb un 
cost a part. 
 
Joan Roca diu que s’estudien les necessitats de cada un dels ajuntaments, però que no s’ha 
d’oblidar el que diu la Llei de protecció dels animals, que un gos abandonat és competència de 
l’ajuntament, l’ha de recollir, l’ha de tenir un temps a les seves instal·lacions i, si no surt la 
persona propietària, l’ha de portar a una protectora, ja que no es pot sacrificar. 
 
Joan Riera explica que Vilanova de Sau no té conveni, perquè en pobles petits com el seu i per 
principis primer són les persones i després els animals. Comenta que la taxa que li varen 
proposar pel servei per portar 0.60 gossos l’any era desorbitada. Demana que es tingui en 
compte el número de gossos que porta cada ajuntament, la població, etc. a l’hora de calcular la 
taxa de cada municipi i no es faci una regla de tres entre els 51 ajuntaments. Diu que moltes 
vegades l’ha trucat la Beatriu que han portat un gos de Vilanova i que ha de pagar 600 euros i 
ell li ha respost que el gossos, a la protectora, els porta l’alcalde o l’agutzil. Creu, sincerament, 
que més que un servei i una necessitat la protectora s’ha convertit en un negoci. 
 
Joan Roca diu que si no té el conveni signat no por portar els animals abandonats a la 
protectora. Recorda que la Llei de protecció dels animals és d’obligat compliment i que és 
competència municipal. Afegeix que la taxa que estipula en conveni no és per anar a recollir el 
gos, sinó pel seu manteniment durant tota la seva vida, ja que no es pot sacrificar. 
 
Joan Riera diu que ell no ha sacrificat mai cap gos i que les poques vegades que ha necessitat 
la protectora ha negociat amb la Beatriu i s’han acabat entenent. Comenta que una vegada a 
un veí se li varen escapar dos mastins i els del càmping els varen dur a la protectora i el dia 
següent, quan el propietari els va anar a buscar, un era mort, perquè segons la protectora va 
arribar en mal estat, cosa que nega la persona que els va dur. 
 
Joan Roca li recorda que no pot negociar ni portar cap gos a la protectora si no té el conveni 
signat. 
 
Joan Riera respon que a la Beatriu ja li va bé negociar. 
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Joan Roca torna a repetir que la Llei hi és per complir-la, tot i que no hi estigui d’acord, i que 
està d’acord en gastar-se 2.000 euros en serveis socials i no 2.000 euros en aquest tema i això 
és un tema a debatre i estudiar a fons per arribar a la millor solució. 
 
Èric Vila demana que en el nou conveni que s’està negociant s’hi prevegin altres espècies 
animals, ja que s’han trobat dos casos al seu municipis, un era un porc i l’altre un porc 
vietnamita. 
 
Jordi Serra diu que demà és el Dia internacional de la dona i que si els sembla bé a tots els/les 
presents s’adhereixen al manifest en nom del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. Recorda que 
poden fer arribar temes per a l’ordre del dia del proper Consell d'Alcaldes i Alcaldesses quinze 
dies abans. 
 
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, 
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