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

 
 
 
Identificació de la sessió 

 
Òrgan: Consell General 
Núm.: 2/2012 
Caràcter: Ordinari 
Data: 6 de juny de 2012 
Horari:  de les 19 hores i 5 minuts a les 20 hores i 15 minuts 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal d'Osona 
 
Hi assisteixen: 
 
Membres de ple dret: 
 
President  Jordi Serra i Macià Alcalde de Roda de Ter 
Vicepresidents Joan Roca i Tió Alcalde de Gurb 
 Marc Verdaguer i Montanyà Alcalde de Calldetenes 
 Joan Sadurní i Camps Alcalde de Sant Vicenç de Torelló 
 Sebastià Riera i Cusí Alcalde de Santa Maria de Corcó 
Alcaldes Montserrat Barniol i Carcasona Alcaldessa d’Alpens 
 Anna Magem i Marsó Alcaldessa de Balenyà 
 Ferran Teixidó i Turner Alcalde del Brull 
 Miquel Arisa Coma Alcalde de Centelles 
 Oriol Batlló i Farriol Alcalde de Collsuspina 
 Lluís Muntal i Vila Alcalde de Malla 
 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 
 Ramon Llorà i Almeda Alcalde de Muntanyola 
 Josep M. Freixanet i Mayans Alcalde d’Olost 
 Arnau Basco i Cirera Alcalde d’Orís 
 Ramon Casals i Costa Alcalde de Perafita 
 Sebastià Juanola i Colom Alcalde de Rupit i Pruit 
 Emili Benito i Sayol Alcalde de Sant Bartomeu del Grau 
 Albert Sadurní i Morral Alcalde de Sant Boi de Lluçanès 
 Joan C. Rodríguez i Casadevall Alcalde de Sant Julià de Vilatorta 
 Josep A. Grau i Aregall Alcalde de Sant Martí de Centelles 
 Rosa Vestit i Villegas Alcaldessa de Sant Quirze de Besora 
 Joan Senmartí i Escarrà Alcalde de Santa Cecília de Voltregà 
 Àngel Torres i Sancho Alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer 
 Èric Vila i de Mas Alcalde de Seva 
 Eudald Parcerisas i Camprubí Alcalde de Sora 
 Lluís Verdaguer i Vivet Alcalde de Taradell 
 Carles Banús Puigvila Alcalde de Tavèrnoles 
 Santi Vivet i Soler Alcalde de Torelló 
 Josep Anglada i Dorca Alcalde de Vidrà 
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 Joan Riera i Comellas 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: 
 David Bosch i Petit 1r. tinent d’alcalde de Manlleu 
 
S’excusen d’assistir-hi 
 Pere Prat i Boix Alcalde de Manlleu 
 Xavier Vilamala i Bastarras Alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà 
 Josep M. Vila d’Abadal i Serra Alcalde de Vic 
 Francesc X. Bellvehí i Busquets Alcalde de Viladrau 
 
No hi assisteixen: 
 Joan M. Claveria i Regales Alcalde d’Espinelves 
 Carles Baronet i Aldabó Alcalde de Folgueroles 
 Eva Boixadé i Calm Alcaldessa de Lluçà 
 Vicenç Cornejo i Hidalgo Alcalde d’Oristà 
 Lluís Vila i Vilalta Alcalde de Prats de Lluçanès 
 Josep Pujol i Boladeras Alcalde de Sant Agustí de Lluçanès 
 Ramon Erra i Soler Alcalde de Sant Martí d’Albars 
 Jordi Fàbrega i Colomer Alcalde de Sant Pere de Torelló 
 Enric Riera i Santaeulària Alcalde de Sant Sadurní d’Osormort 
 Anna Franquesa i Roca Alcaldessa de Santa Eugènia de Berga 
 Camil Adam i Vilarrasa Alcalde de Santa Maria de Besora 
 Joaquima Casas i Parés Alcaldessa de Sobremunt 
 Antoni Molina i Compte Alcalde de Tavertet 
 Josep Salom i Ges Alcalde de Tona 
 Ramon Espadaler i Parcerisas Diputat al Parlament de Catalunya 
 Francesc Homs i Molist Diputat al Parlament de Catalunya 
 
Gerent del CCO: Anna Seijas i Vila 
Secretari:  Jaume Manau i Terrés 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (1/2012) 
2. Informe sobre el conveni de col·laboració per a la recollida i acollida d’animals de 

companyia abandonatsi perduts. 
3. Informe previ sobre la modificació del reglament del SAD per a la creació del servei de 

neteja a la llar. 
4. Informe previ sobre la modificació del servei de turisme 
5. Informe previ sobre la creació del servei de neteja viària i modificació del servei de recollida 
6. Proposta d’acord sobre el cànon de l’aigua 
7. Proposta d’acord en relació a l’aplicació de la Llei de protecció dels animals. 
8. Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
Abans d’iniciar el debat dels punts de l’ordre del dia Jordi Serra demana disculpes, ja que han 
intentat sense aconseguir-ho que hi assistís alguna persona responsable del Departament 
d’Ensenyament perquè parles del tema de les llars d’infants, de les aules de música, del 
transport escolar, etc. que són temes de molta importància en aquests moments. També havia 
d’assistir-hi la vicepresidenta Joan Ortega per parlar de la convocatòria del proper PUOSC i de 
les properes lleis d’hisendes locals i de govern local. Inicialment hi havia de ser el divendres, i 
per això és va convocar el Consell d'Alcaldes el divendres i finalment, com que va excusar 
l’assistència, s’ha cregut convenient realitzar aquesta sessió el dia que tocava. 
 
Comenta que la proposta que va efectuar l’alcaldessa d’Alpens perquè el Consell d'Alcaldes 
passés a dir-se Consell d'Alcaldes i Alcaldesses es farà en la propera sessió, ja que s’ha de 
prendre l’acord corresponent per canviar el nom. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior (acta núm. 1/2012). 
 
 
2. INFORME SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA RECOLLIDA I 
ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS I PERDUTS 
 
Joan Roca diu que la setmana passada es va fer una reunió monogràfica sobre aquest tema, 
dividida en dues parts. En la primera es van exposar les obligacions legals a les quals estan 
subjectes els ajuntaments i en la segona es va parlar de la proposta que des del Consell 
Comarcal s’ha fet arribar a tots els ajuntaments pel que fa al servei de recollida i manteniment 
d’animals. La proposta consisteix, bàsicament, en què cada animal que entri a la Protectora 
tingui un cost econòmic de 188 euros, que inclou el xip, la vacunació, l’esterilització i totes les 
despeses directes i un altre cost variable per a les despeses generals. 
 
Comenta que el nou conveni incorpora unes millores de seguiment, de gestió i de control entre 
ambdues parts per aconseguir una millor gestió en general. Diu, també, que un cop l’any es 
farà un cens dels animals que han entrat a la Protectora per intentar reduir-ne el nombre de 
recollits i augmentar el nombre d’animals donats en adopció. Aquest cens també servirà per 
modificar la part variable del cost, en funció dels animals aportats l’any anterior. 
 
Entén que aquest nou conveni és més just que l’anterior, ja que qui més utilitzi el servei més 
aportarà econòmicament. 
 
En la reunió esmentada va sorgir la proposta de fer una moció en referència a la Llei de 
protecció dels animals de la qual més endavant, concretament en el punt 7, se’n donarà 
compte. 
 
Sebastià Riera diu que han valorar si s’hi acolliran o no, perquè entén que encara són a temps 
de definir-se. 
 
Joan Roca diu que a partir d’aquesta proposta són els ajuntaments els que han d’aprovar 
acollir-s’hi i signar el conveni corresponent amb el Consell Comarcal. Diu que la intenció del 
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Consell Comarcal és que s’hi adhereixin tots els ajuntaments per reduir costos i economia 
d’escala. 
 
 
3. INFORME PREVI SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SAD PER A LA 
CREACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA A LA LLAR 
 
El Ple Comarcal en sessió del dia 23 de desembre de 2010, va aprovar definitivament el 
Reglament regulador del servei d’ajuda a domicili de la comarca d’Osona i la memòria 
justificativa. 
 
Actualment el reglament del servei públic d’ajuda a domicili aprovat pel Consell Comarcal 
només contempla l’atenció personal. No obstant això, actualment des de l’àrea de Serveis 
Socials es contempla la possibilitat de poder oferir unes hores d’auxiliar de la llar amb 
situacions determinades de necessitat, en les quals es produeixi la combinació d’impossibilitat 
de poder atendre les tasques de la llar per la situació de dependència de la persona així com la 
precarietat de la xarxa familiar de suport per realitzar tasques domèstiques. 
 
Per poder prestar aquest servei, és necessari una valoració dels professionals de Serveis 
Socials i de Salut, un reconeixement de la dependència ja sigui temporal o permanent i uns 
circuits d’accés i un seguiment continuat del servei. 
 
El servei de suport a les tasques de la llar que té com objectiu ser un servei complementari a 
l’atenció personal que ha d’ajudar a mantenir l’habitatge en condicions òptimes per garantir la 
permanència de la persona al domicili. 
 
En aquest sentit, s’estima convenient procedir a la modificació del Reglament regulador del 
servei d’ajuda a domicili amb la finalitat que inclogui també el servei de neteja de la llar de la 
persona depenent. 
 
Atès que el servei públic esmentat és de competència comarcal en els municipis de menys de 
20.000 habitants que no estiguin en condicions d’assumir directament o mancomunadament el 
servei esmentat, a l’empara del que estableix l’article 31.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials. 
 
Atès que el contracte programa subscrit entre aquest Consell Comarcal i el Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya estableix el finançament del servei d’ajuda a 
domicili pels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca d’Osona. 
 
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, i l’article 22 del Reglament Orgànic 
Comarcal 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
1r.- Informar favorablement la modificació del reglament del servei d’ajuda a domicili a prestar 
en els municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants que no estiguin en condicions 
d’assumir directament o mancomunadament el servei esmentat amb la inclusió del servei de 
neteja de la llar, segons el text que s’adjunta. 
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2n.- Donar compte d’aquest acord al Ple del Consell Comarcal d'Osona. 
 
Jordi Serra diu que el Consell Comarcal disposa del Reglament del servei d’ajuda a domicili, 
que bàsicament es va desplegar a partir de la Llei de la dependència, tot i que anteriorment ja 
s’havien fet moltes gestions. Comenta que l’Ajuntament de Manlleu ja ha delegat el servei al 
Consell Comarcal i que properament també ho farà l’Ajuntament de Vic, cosa que el convertirà 
en un servei conjunt per a tota la comarca. Diu que aquesta modificació ve donada pel fet que 
l’ajuda a domicili es centra bàsicament en la persona depenent, però que a vegades convé fer 
petites ajudes a la llar (neteja, compra, etc.) i per això s’afegeix aquest apartat en el servei. 
 
 
4. INFORME PREVI SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL SERVEI DE TURISME 
 
Sergi Vilamala diu que la Diputació de Barcelona, vist el context econòmic, va decidir reduir 
l’aportació al sector del turisme a Osona i va proposar al Consell Comarcal concentrar-ho tot en 
l’ens d’Osona Turisme, deixant de fer aportacions a la resta de consorcis. Comenta que s’està 
fent, conjuntament amb la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona, un estudi sobre 
l’impacte econòmic que té el turisme a la comarca, que podria estar el voltant del 8 % i que per 
això cal potenciar-lo. La idea és reorganitzar i concentrar tots aquells ajuntaments que vulguin 
participar a l’ens d’Osona Turisme, amb les aportacions del Consell Comarcal, de la Diputació 
de Barcelona i les dels ajuntaments que s’hi adhereixin -segon la proposta que s’ha fet arribar a 
cadascun- i les aportacions del sector privat. S’ha de tenir en compte que el turisme és un 
motor econòmic per a altres sectors, com poden ser el comerç, la restauració i la pernoctació. 
El funcionament d’Osona Turisme seria a través d’un consell general format por tots aquells 
que fan una aportació econòmica i un consell més reduït en representació de tots els territoris 
que avui formen els diversos consorcis de turisme. 
 
En aquests moments, quan són les 19.20 hores, s’incorpora a la sessió David Bosch. 
 
Rosa Vestit diu que parla també com a presidenta del Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura, ja que en l’última reunió varen creure oportú proposar que les quotes fossin per 
territori i no per ajuntaments. Entén que han de continuar vinculats a Osona Turisme i que s’ha 
de treballar conjuntament. 
 
Sergi Vilamala diu que a les reunions territorials van explicar que aquells que es volguessin 
associar -com els antics consorcis- ho podrien fer amb una aportació única que hauria de ser 
com la dels altres, en funció dels habitants, sumant tots els habitants dels municipis associats 
per no discriminar la resta de municipis. Comenta que les quotes van des dels 200 als 8000 
euros, que són un 15 % menys de l’actual, ja que el Consell Comarcal hi fa una aportació 
important. 
 
Rosa Vestit diu que ells fan la proposta perquè volen treballar el turisme des de la seva zona i 
seria bo parlar-ne amb els altres consorcis perquè es poden trobar en la mateixa disjuntiva. 
Fent-t’ho així considera que treuen feina a Osona Turisme, pel fet de treballar com a consorci i 
no com a municipi individualment. 
 
Sergi Vilamala diu que amb un altre consorci, el del Lluçanès, van quedar que amb aquells 
serveis que prestessin des del consorci i que no fes el Consell, com per exemple el programa 
de desenvolupament del servei integral de qualitat, que té un cost que el Consell Comarcal 
s’estalvia, es faria una valoració econòmica de tots i s’estudiaria com aplicar-ho a la quota. Diu 
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que durant quatre mesos s’han fet més de 10 reunions i tornar a discutir-ho ara provocaria un 
endarreriment del tema. 
 
Montse Barniol diu que potser sí que fa quatre mesos que se’n parla, però en la reunió que van 
fer abans-d’ahir els alcaldes i les alcaldesses del Lluçanès no hi ha un acord unànime sobre la 
proposta i per això creu que seria bo tornar-ne a parlar. Creu que és antiproporcional el 
repartiment de quotes per municipi, ja que Alpens aporta 0,66 cèntims per habitant i Vic hi 
aporta 0,21 cèntims, cosa que representa que els petits hi aporten més que els grans i això no 
ho havia avist mai. També, l’aportació d’una pensió de dues estrelles i tres habitacions que és 
de 45 euros i la d’un hotel de cinc estrelles 60 euros. Diu que s’haurien de tenir en compte 
també els museus, les activitats turístiques consolidades, les activitats firals, etc. i això faria 
canviar la ponderació de què hauria d’aportar cadascun. Diu, també, que els alcaldes i les 
alcaldesses del Lluçanès estan d’acord amb la proposta. 
 
Sergi Vilamala explica que el càlcul de les quotes està fet per trams i no només per nombre 
d’habitants i s’hi ha introduït diferents elements correctors, agafant com a model la Garrotxa, on 
fa molts anys que apliquen aquests criteris, com el del nombre d’allotjaments turístics, que són 
els únics que d’acord amb la Llei del turisme es poden preveure. Lamenta que ara surtin 
aquestes divergències després de tantes reunions i no sortissin abans. 
 
Jordi Serra diu que, tal i com ha dit l’alcalde de les Masies de Voltregà, és un tema que fa 
mesos que s’està treballant i que s’ha avançat molt, com ho demostra el consens que hi ha en 
el text de les normes reguladores. Demana que s’aprovi aquest informe previ i durant el mes 
que queda pel Ple comarcal s’acabin de parlar i regular aquests serrells. 
 
Montse Barniol diu que els alcaldes i les alcaldesses del Lluçanès no estan d’acord amb el 
model. 
 
Rosa Vestit diu que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura tampoc hi està d’acord, però 
que es pot tirar endavant l’informe previ, perquè està convençuda que quan l’hagi d’aprovar el 
Ple comarcal ja estarà solucionat. Diu que han de tenir en compte que si ells i els dels Lluçanès 
no hi estan d’acord representen 19 o més municipis, cosa que representa un volum molt 
important del total de municipis de la comarca d'Osona. 
 
Sergi Vilamala diu que si es vol paralitzar es pot paralitzar, però que no li sembla just que a les 
reunions de treball que s’han fet no s’hagi expressat això ni quan es va presentar a tots els 
grups polítics. 
 
Joan Roca diu que a les diverses reunions sempre s’ha donat informació de la proposta del 
model de turisme i li sembla que es tracta a tots els pobles de la comarca per igual i que una 
cosa és estar d’acord o no amb el model triat i l’altra és estar d’acord o no amb les quotes a 
repartir; i que han d’anar tots a la una en el tema del turisme. Creu que no seria lògic que els 
municipis amb més turisme paguin menys. 
 
Montse Barniol entén que el repartiment per categories és pel càmping de més o menys de 300 
places, l’hotel de dues estrelles fins a 50 places, l’hotel de dues estrelles de més de 50 places, 
l‘hotel de tres estrelles fins a 50 places amb un increment de 5 euros per establiment i que les 
cases de turisme rural que funcionen per espigues aquí no estan previstes i algunes cases 
rurals del voltant de Vic estan facturant prop de 2.000 euros els caps de setmana, només 
pagant 40 euros, la mateixa quantitat que paguen les cases de Sant Agustí de Lluçanès que 
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facturen 150 euros, i és per això que creu que s’ha de replantejar la quadricula de quotes per 
fer-la més ponderada amb la realitat turística de la zona. 
 
Joan Roca comenta que a Gurb no tenen cap càmping, cap plaça hotelera, cap establiment 
comercial i han de pagar 780 euros; però està clar que el turisme és cosa de tots i s’ha triat 
aquest repartiment perquè es creu el millor, tot i que es podria fer per quilòmetre quadrat, per 
nombre de vehicles, etc., però torna a repetir que s’ha triar aquest perquè els municipis que de 
forma directa més es beneficien del turisme siguin els que paguin més. Comenta que li sorprèn 
que els municipis més beneficiats de possibles accions d’àmbit comarcal envers el turisme 
siguin els més reticents. 
 
Josep M. Freixanet diu que s’hauria de fer l’esforç de diàleg, de consens i d’incorporar tots els 
punts de vista i els interessos divergents que hi poden haver en aquests moments. Diu que 
aquí hi ha un pecat original, que és quan la Diputació de Barcelona canvia radicalment la seva 
manera de funcionar envers els consorcis, que tenien una manera de funcionar que rebien i 
tenien una interlocució amb la Diputació de Barcelona que els permetia portar a terme unes 
activitats concretes a cada territori i això s’ha tret, segurament sense estar-hi d’acord potser 
ningú. Pensa que seria oportú -una de les propostes que es va fer des del Consorci del 
Lluçanès- saber quant rep aquest Consorci o Osona en general i on hi ha realitats particulars i 
funcionaments concrets, repartir la quantitat que es rep a Osona, i per això proposa deixar el 
tema sobre la taula fins que s’arribi a la millor solució. 
 
Sergi Vilamala diu que s’estan confonent les coses, ja que aquí s’està parlant de la constitució 
d’un consorci de promoció turística al qual la Diputació de Barcelona hi aporta uns diners 
emparada en un conveni que va determinat a l’àmbit de la promoció turística que està marcada 
per una pla estratègic i un pla de màrqueting que ha fet i aprovat la Diputació de Barcelona i 
que estableix una sèrie de mecanismes sobre els quals s’han d’articular els consorcis de 
promoció turística a tota la província de Barcelona, entenent que les diputacions tenen 
delegada la promoció del seu territori. Comenta que el que es diu és que s’ha de treballar en la 
promoció turística d’Osona, de consolidar una marca davant el turisme de proximitat -que és el 
de l’entorn metropolità i de les comarques veïnes- i buscar en un segon estadi la visita de 
turistes d’altres comunitats autònomes i del sud de França, i en un tercer estadi la promoció a 
través de Turisme de Catalunya i de la Diputació de Barcelona cap a mercats exteriors. Per 
tant, creu que s’ha de treballar globalment la promoció de la comarca d'Osona. 
 
Joan Riera creu que realment s’ha de reformular tot, perquè si es miren els beneficis que s’han 
obtingut amb els diners que ens han donat i fem una anàlisi, són molt pocs i per això demana 
treballar d’una altra manera per treure’n més beneficis. 
 
Montse Barniol diu que va estar a la presentació del Pla estratègic de la Diputació de Barcelona 
on només es va parlar de Vic i la resta, la qual cosa suposa que promocionar Osona Turisme 
va en detriment de promocionar el Lluçanès, tal i com s’ha fet fins ara, tant en l’àmbit públic 
com en el privat, com per exemple l’Associació de cases rurals, que va ser de les primeres de 
tot Catalunya. Diu que treballar en el model d’Osona Turisme va totalment en contra del model 
promocional del Lluçanès, que està consolidat a l’àrea metropolitana, a la resta de comunitats 
autònomes i en el mercat europeu emergent, amb productes com bruixes, bandolers, 
transhumància, romànic, etc. i, per tant, potser els diners que corresponguin al Lluçanès, 
haurien d’anar a parar al Lluçanès. 
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Sergi Vilamala diu que hi ha tres estadis per a la promoció del turisme: Un primer estadi, 
turisme de proximitat, sobre el qual es poden treballar totes les marques que hi hagi a la 
comarca; un segon estadi, treballar amb el conjunt d’Osona; i un tercer estadi, treballar amb 
altres marques turístiques molt més àmplies. 
 
En aquests moments, quan són les 19.45 hores, abandona la sessió Emili Benito. 
 
Joan Roca diu que la Diputació de Barcelona ha donat un missatge molt clar i contundent: es 
dóna de baixa de tots els consorcis de la comarca a canvi que n’hi hagi un que englobi tota la 
comarca i demana que les aportacions que s’han de fer a aquest consorci siguin per part de la 
Diputació de Barcelona, els ajuntaments i les empreses privades beneficiàries del sector i que 
si es compleix això continuarà participant amb la quantitat que pugui. I creu que s’ha d’activar la 
creació d’aquest ens per treballar per a la comarca, per no perdre l’aportació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Montse Barniol diu que no s’ha de deixar passar aquesta oportunitat, tot i que potser el 
Lluçanès no hi sigui. 
 
Joan Roca diu que si no hi són no els podran donar la part que els pugui correspondre. 
 
Montse Barniol diu que la Diputació de Barcelona ja els va dir que no els donaria diners, però 
que continuaran existint perquè és la voluntat del territori. 
 
Oriol Batlló diu que ells pertanyen al Consorci del Moianès i que segurament no participaran en 
el nou ens. 
 
Finalitzades les intervencions, el president posa a votació la proposta presentada i s’obté el 
resultat següent: 17 vots a favor, 5 vots en contra i 11 abstencions. 
 
En vista del resultat obtingut, el president declara aprovat l’acord següent: 
 
“El Ple del Consell Comarcal d’Osona, en sessió del dia 30 de setembre de 2004, va aprovar la 
constitució d’Osona Turisme com a organització especial sense personalitat jurídica, per a la 
prestació del servei públic comarcal de promoció del turisme, aprovant també les seves normes 
reguladores. 
 
Les normes reguladores de la citada organització especial varen ser publicades al BOP de 
Barcelona número 299 de 14 de desembre de 2004. 
 
Atès que, per acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona del dia 21 de desembre de 2011, es 
va aprovar la modificació de la prestació del servei públic de promoció del turisme a la comarca 
d’Osona, en el sentit de suprimir el servei de l’oficina de turisme comarcal, amb ubicació a l’Eix 
Onze de Setembre, número 11, de Vic i alhora es va voler reorientar els recursos cap a la 
prestació del servei públic de promoció del turisme de la comarca d’Osona, de tal manera que 
un dels primers canvis va ser que la nova seu del servei comarcal de promoció del turisme 
passava a ser la del Consell Comarcal d’Osona, al carrer Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 
5 3a planta, de Vic. 
 
Atès que es considera adequat procedir a la modificació i adaptació de les normes reguladores 
de l’organització especial d’Osona Turisme, atesa l’experiència de gestió del servei de turisme 
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dels darrers anys i el Pla estratègic elaborat per la Diputació de Barcelona amb tots els agents 
turístics de la comarca d’Osona, a banda de l’extinció de diferents consorcis de turisme 
existents, fins fa poc temps, en el territori. 
 
Vista la proposta elaborada i aprovada per la comissió d’estudi creada a l’efecte per resolució 
de Presidència de data 7 de maig de 2012, en la qual s’ha treballat per la correcte redacció de 
les noves normes reguladores i alhora per establir quin serà l’import a abonar pels municipis de 
la comarca, les entitats sense ànim de lucre i entitats públiques d’àmbit supramunicipal que en 
vulguin formar part. 
 
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, i l’article 22 del Reglament Orgànic 
Comarcal 
 
Per tot això es proposa al Consell d’Alcaldes l’adopció dels acords següents: 
 
1r.- Informar favorablement la modificació del servei de turisme, amb la modificació íntegra de 
les normes reguladores de l’organització especial Osona Turisme i l’establiment d’aportacions 
econòmiques per part dels municipis de la comarca, les entitats sense ànim de lucre i entitats 
públiques d’àmbit supramunicipal que en vulguin formar part. 
 
2n.- Donar compte d’aquest acord al Ple del Consell Comarcal d'Osona.” 
 
 
5. INFORME PREVI SOBRE LA CREACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I 
MODIFICACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
 
Antoni Serrat diu que té molt clar l’esperit de servei que han de saber donar a tots els municipis 
de la comarca. Comenta que des de Recollida de Residus d’Osona han sabut ser propers a 
diversos municipis que han demanat ajustaments i reestudis de la recollida i neteja de 
contenidors, cosa que s’ha fet i s’han adequat a les demandes. Concretament diu que a 
Calldetenes se’ls ha donat els servei que sol·licitaven i que Manlleu demanava la neteja viària i 
per això el Consell Comarcal ha cregut convenient crear el nou servei de neteja viària, per 
poder donar el servei complet. Aquest servei que avui s’aprova estarà, lògicament, al servei de 
tots els municipis de la comarca que ho sol·licitin. 
 
David Bosch diu que Manlleu va sol·licitar aquest servei de recollida conjuntament amb el de 
neteja i que durant el mes que porta en funcionament va molt bé i dóna les gràcies. 
 
Finalitzades les intervencions, el president posa a votació la proposta presentada i s’obté el 
resultat següent: 25 vots a favor, 5 vots en contra i 3 abstencions. 
 
En vista del resultat obtingut, el president declara aprovat l’acord següent: 
 
“Atès que per acord del Ple comarcal de data 29 de novembre de 1995 es va aprovar la 
memòria redactada per a la prestació del servei comarcal de recollida i tractament de residus 
de la comarca d’Osona, la seva gestió pel sistema d’empresa mixta en règim de lliure 
concurrència, els plecs de condicions que van servir per a la selecció del soci privat que va 
subscriure el 45% del capital, el reglament del servei, els estatuts de la societat i l’expedient de 
contractació i es va disposar l’obertura del procediment de contractació. 
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Atès que en el transcurs del temps s’ha fet palesa la necessitat de poder oferir als municipis de 
la comarca el major nombre de serveis relacionats amb l’àmbit de la recollida i de gestió de 
residus incorporant aquells inicialment no previstos, com la neteja viària i demés activitats 
connexes. 
 
Atès que per acord del Ple comarcal adoptat en la sessió de 28 de març de 2012, es va acordar 
crear una comissió encarregada de la redacció d’una memòria sobre els aspectes socials, 
financers, econòmics i jurídics del servei comarcal de recollida i tractament de residus 
municipals i el servei de neteja viària, la forma d’exercici, els beneficis potencials, els supòsits 
de cessament de l’activitat i el reglament del servei i els estatuts, si s’escau. 
 
Atès que la Comissió indicada ha formulat la proposta favorable de modificació del servei i 
d’aprovació del seu reglament així com de la modificació dels estatuts de la societat mixta, si 
s’escau. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, correspon al ple 
comarcal l’aprovació de l’establiment de serveis, sent preceptiu el previ informe del Consell 
d’Alcaldes segons l’article 19 de la mateixa norma legal. 
 
Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l’article 159 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals; 
 
Vist el que disposa l’article 234 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 153 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals; 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
1r.- Informar favorablement la modificació del Servei comarcal de recollida i tractament de 
residus de la comarca d’Osona, ampliant-lo amb el de neteja viària, amb totes les seves 
prestacions connexes, les correlatives modificacions del Reglament regulador del servei i dels 
estatuts de l’empresa mixta, tot de conformitat amb l’esborrany de la memòria i el text de 
reglament i demés documentació que figura a l’expedient degudament diligenciat. 
 
2n.- Donar compte d’aquest acord al Ple del Consell Comarcal d'Osona.” 
 
 
6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL CÀNON DE L’AIGUA 
 
El passat 20 de març l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar la Llei 5/2012, de 
mesures fiscals i financeres que incloïa unes novetats en el cànon de l’aigua i la creació d’un 
nou cànon de gravació sobre l’aigua captada.  
 
Fruit d’aquesta situació, el Consell Comarcal d’Osona va creure convenient convocar els 
Ajuntaments, tan els que es gestionen directament l’aigua com aquells que ho tenen en 
concessió. 
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En aquestes reunions s’ha posat de manifest que les novetats en el cànon de l’aigua que recull 
la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals i financeres, suposen nombrosos 
inconvenients pels ajuntaments. I no només per l’increment de l’import de la factura als abonats 
que hauran de dur a terme per tal de repercutir el nou impost sinó també per un seguit de 
situacions reals que a continuació es detallen i que deriven de les obligacions intrínseques a 
l’aplicació del nou cànon. 
 
 En la majoria dels municipis osonencs on es fa la gestió de l’aigua potable des del propi 

ajuntament, és a dir, sense concessió, no es disposa de comptadors a les entrades i 
sortides dels dipòsits. Malgrat la Llei no obliga a posar comptadors de forma automàtica 
sinó que permet l’estimació objectiva o indirecte durant un termini d’implementació, a la 
llarga aquests municipis hauran de disposar d’aquest comptadors i això suposarà un cost 
important al qual hauran de fer-hi front.  

 
 Tots els municipis manifesten la seva disconformitat en com es tracten els consums de les 

fonts, neteges de carrers i regs municipals (parcs, jardins, camps esportius...) La nova 
regulació, precisa que aquests consums comptin amb instal·lació de comptador si no es vol 
que l’aigua de les fonts i els regs es comptabilitzi com a pèrdua i es pagui una quantia més 
elevada com a tal. 
 

 A més, els consums dels hidrants passen a comptabilitzar-se com aigua no lliurada, o sigui 
com una pèrdua, havent d’assumir un cost extra el municipi que pateixi una emergència.  
Cal tenir present que legalment està prohibit posar comptadors en els hidrants per garantir 
la sortida de l’aigua amb una determinada potència i caldrà pagar 0.03 € per cada m3 
d’aigua que s’utilitzi per apagar un incendi, que malgrat no ser un import elevat, genera un 
concepte difícil d’entendre.  

 
 Els ajuntaments també mostren la seva preocupació respecte als consums municipals de 

centres públics com escoles, centres d’atenció primària, centres esportius, etc... dels quals 
l’ajuntament s’haurà de fer càrrec del cànon i no pot repercutir-ho al Departament 
corresponent.  

 
 L’entrada en vigor d’aquesta nova Llei comporta canvis en els programes informàtics que 

tenen els ajuntaments, especialment els de concessió directe, que s’hauran de modificar, 
de manera que suposa un cost que hauran d’assumir els ajuntaments sense cap mena de 
suport extern.  

 
 Els ajuntaments es veuen obligats a avançar el cànon que es cobra als abonats doncs han 

de liquidar per facturació, i no per cobrament tal i com es venia fent fins ara.  
 
 Totes aquestes novetats aprovades en la Llei el dia 23 de març, comporten que els 

ajuntaments hagin de tornar a aprovar tarifes i taxes, que s’aplicaven des del 1 de gener.  
  
Per unanimitat s'acorda: 
 
1.- Que l’ACA faci una revisió de la Llei en els aspectes esmentats anteriorment i que, en tot 
cas, apliqui una demora en l’aplicació d’aquest preceptes per aquells municipis petits que 
realitzen la gestió directa i que no tenen capacitat d’adaptar-se immediatament a la norma. 
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2.- Que es desconsideri el tracte d’aigua no lliurada dels hidrants ja que aquest fet penalitza els 
ajuntaments que els han d’utilitzar per fer front a una emergència, mitjançant un certificat de 
l’ajuntament o dels bombers. 
 
3.- Que el cànon aplicat a escoles, centres de salut... es pugui repercutir a les administracions o 
departaments corresponents 
 
4.- Enviar aquest acord al director de l’Agència Catalana de l’Aigua, al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Joan Roca diu que aquesta proposta és fruit de diverses reunions que hi ha hagut en referència 
al nou cànon de l’aigua; una amb un representant de l’ACA que va explicar el nou cànon, una 
altra amb tots els ajuntaments que tenen concessió de la gestió de l’aigua i una tercera amb els 
ajuntaments que gestionen l’aigua directament. Demana que tots aquells ajuntaments que 
tinguin problemes facin arribar un escrit amb tota la informació, per tal de completar l’informe 
que s’està elaborant per presentar a l’Agència Catalana de l'Aigua. Diu que els ajuntaments 
que tenen una concessió facin arribar a les empreses un escrit en el qual demanin que s’apliqui 
única i exclusivament l’increment del cànon i que quedi reflectit clarament en la factura. 
 
Josep M. Freixanet diu que l’Ajuntament d’Olost ha fet arribar l’escrit amb les seves 
consideracions, llargues i extenses, ja que considera el cànon com un cost més del servei i la 
seva repercussió: que és una injustificada modificació de l’excepció del cànon per a 
determinats usos realitzats per les administracions públiques; que l’entitat subministradora, en 
aquest cas l’ajuntament, sigui l’objecte passiu del cànon per a l’abastament en alta i 
l’abastament fet a través de les xarxes bàsiques i la feinada que suposa el cobrament del 
cànon. Diu que més enllà de les conclusions a les quals varen arribar, i tot i que hi ha experts 
que diuen que podria no ser constitucional, entenen que en el fons el que amaga és una puja 
encoberta molt forta de l’aigua. Diu que en el Ple municipal  d’ahir, tot i que ja ho tenien previst, 
hi varen haver d’incorporar totes les modificacions que estableix la Llei 5/2012, tot i que en 
aquest cas no tenien la sort de comptar amb el suport de tots els membres del consistori, ja que 
de vegades és més fàcil votar en contra que votar a favor i de ser prou responsable. Diu que li 
agradaria que la proposta fos aprovada per unanimitat per donar la raó a tots aquells que 
creuen un mica com la paràbola Sant Mateu que diu: als que tenen se’ls hi donarà més i als 
que no tenen, el poc que tenen se’ls hi prendrà; i en aquest sentit els ajuntaments petits que es 
fan directament la gestió de l’aigua estan patint les conseqüències de la uniformitat de la Llei 
per a tot el territori i d’alguna manera la igualtat és tractar diferent als diferents i no tractar a 
tothom igual. Allò que demanen per al nostre país que el cafè per a tots no funciona, alhores 
també hauríem de tenir la sensibilitat suficient per atendre les demandes que es fan, que no 
van en contra de ningú sinó a favor de la millor gestió de l’aigua i que es faci un bon ús d’un bé 
tant preuat com aquest. S’ha de saber que el cànon estava pensat, bàsicament, per desprès fer 
totes les infraestructures necessàries, que algunes no s’han portat a terme, com són algunes 
depuradores, el que representa per a molts alcaldes una vulnerabilitat davant de la justícia. 
Comenta que el més important no és aprovar una moció, sinó que en facin cas i per això 
demana a qui correspongui i tingui d’alguna manera una certa influència, la faci servir 
eficaçment. 
 
 
7. PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS 
ANIMALS 
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La Llei de Protecció dels Animals vigent actualment a Catalunya obliga als ajuntaments a 
recollir i tenir cura dels animals abandonats, perduts o ensalvatgits així com a disposar de 
centres d’acollida per a tal finalitat. A més, prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures que es 
troben en aquestes instal·lacions amb criteris del tot restrictius tenint com a única excepció els 
motius sanitaris o humanitaris. 
 
Malgrat que el món local ha instat en diverses ocasions als diferents governs de la Generalitat 
a accelerar la tramitació del reglament que ha de desenvolupar i clarificar la Llei de Protecció 
dels Animals, a dia d’avui els ajuntaments encara no disposen d’aquesta eina que detalli les 
seves obligacions i els mitjans i recursos disponibles.  
 
Cal sumar-hi el fet que els municipis, legalment competents en la matèria, no disposen dels 
recursos econòmics per a executar la competència, doncs 9 anys després de l’aprovació de la 
Llei encara no s’ha fet el traspàs de la partida pressupostària corresponent malgrat que, tal i 
com es recull en l’actual Estatut d’Autonomia en el seu article 219, les delegacions 
competencials han d’anar sempre acompanyades del traspàs dels recursos necessaris per a 
dur-les a terme.  
 
A més del marc legal descrit anteriorment, cal tenir present que en un moment de greu crisis 
econòmica com l’actual en el qual els ajuntaments ha de fer front, més que mai, a un major 
nombre de prestacions i serveis bàsics disposant de menors recursos, aquesta Llei esdevé una 
incongruència ja que els municipis es veuen legalment obligats a destinar partides 
econòmiques importants al manteniment dels centres d’acollida d’animals quan hi ha 
demandes que no es poden satisfer en camps tant elementals com els serveis socials. 
 
En resum, doncs, els ajuntaments de la comarca no s’oposen a la necessitat de regular la 
protecció dels animals ni a garantir-los una vida digna sinó que es demana adequar la 
legislació actual a la realitat i més concretament a la possibilitat de gestió, compliment i 
manteniment econòmic d’aquesta competència municipal. 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, amb la màxima celeritat, elabori el 
reglament del Decret Legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la Llei de Protecció dels 
Animals, preveient els recursos i els procediments necessaris perquè els ajuntaments puguin 
assumir aquesta competència municipal d’acord amb un finançament adequat al context 
econòmic actual. 
 
2.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doti una línia de finançament als ens 
locals per donar compliment a les obligacions derivades del Decret Legislatiu 2/2008 que 
aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals, atès que la manca d’aquest 
finançament pot comportar dificultats en el compliment de la Llei. 
 
3.- Proposar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè en els municipis on no es disposi 
de Policia Local pròpia, principalment els petits municipis d’àmbit rural, l’autoritat de control que 
s’escaigui (sigui el Cos dels Agents Rurals o el Cos de Mossos d’Esquadra) s’encarregui de 
vetllar pel compliment de les obligacions de censar els animals domèstics d’acord amb l’article 
14 del Decret Legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals. 
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4.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi les gestions necessàries perquè 
els ens locals puguin tenir accés a les dades del cens de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de 
Companyia gestionat pel Consell de Veterinaris de Catalunya. 
 
5.- Comunicar aquests acords a la mesa del Parlament de Catalunya, a la presidència de la 
Generalitat de Catalunya, al Departament d’Interior, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
Jordi Serra diu que ha parlat amb diversos alcaldes sobre les notícies que van sorgint, tant des 
del Govern de l’Estat com del de la Generalitat, que fan referència a la supervivència i el futur 
dels municipis i les fusions entre ells, afegit a la delimitació de competències, que eren uns 
temes que s’haurien pogut treure a debat si hagués assistit la vicepresidenta del govern i que 
espera que algun dia es pugi fer. Diu que no es pot prendre cap posicionament atès que no hi 
ha cap document al respecte, però sí que com a Consell d'Alcaldes han d’estar alerta de 
qualsevol canvi legislatiu que pugi suposar la desaparició d’algun dels 51 municipis de la 
comarca. 
 
Rosa Vestit dóna les gràcies per haver accedit a la petició que han fet diversos alcaldes i 
proposa que el pròxim Consell d'Alcaldes faci un acord de total oposició a qualsevol llei sobre 
aquest tema, perquè hi ha rumors i se n’està parlant massa i ens hem de posicionar abans, 
perquè potser després no hi hauria solució. 
 
Jordi Serra diu que agafa l’encàrrec i el proper Consell d'Alcaldes faran una proposta ferma, 
conjuntament amb els vicepresidents. 
 
Josep M. Freixanet pensa que està molt bé que es faci, però considera que s’ha de tenir un pla 
A i un pla B. El pla A seria dir que ens hi oposem i el pla B seria dir, si ens ho imposen, com 
ens organitzem, ja que creu que alguna cosa pot passar. 
 
Rosa Vestit diu que és una mica el que ella volia dir. 
 
Oriol Batlló manifesta el seu malestar pel llibre “51 raons per visitar Osona”, tot i les 
explicacions que ha rebut, ja que el seu municipi no hi surt ni una sola vegada i els va decebre 
una mica. 
 
Joan Roca diu que ha parlat amb diversos municipis que no hi surten, però que les 51 raons 
per visitar Osona són els museus, els paisatges, les fires, etc., i no els 51 municipis. Comenta 
que és un llibre que ha fet una empresa privada i des del Consell Comarcal es va veure bé des 
del punt de vista turístic i de promoció de la comarca i l’autor va creure oportú fer-ho a través 
del romànic que hi ha a la comarca. Diu que accepta tots els comentaris que li han fet arribar. 
 
Carles Banús diu que Tavèrnoles tampoc hi és, però que és un error, ja que l’exemplar s’ha 
venut com un llibre del Consell Comarcal i això és perjudicial. 
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Joan Roca diu que el cost del llibre l’ha suportat el cent per cent l’editorial i que el Consell 
Comarcal no ha aportat cap quantitat, tot i que hi ha la confusió que ha comentat l’alcalde de 
Tavèrnoles. 
 
Montse Barniol diu que el seu municipi tampoc hi és, ni en els llocs emblemàtics per visitar ni 
en l’apartat de fires, tot i que organitzen una fira internacional de forjadors única a l’estat 
espanyol i amb referència europea. 
 
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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