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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Òrgan:   Ple del Consell Comarcal 
Número:  4/2011 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:   27 de juliol de 2011 
Horari:  de les 19 hores a les 20 hores i 5 minuts 
Lloc:   Sala de Sessions 
 
Hi assisteixen: 
 
President:  Joan Roca Tió 
Vicepresidents: Manel Romans Sànchez 

Jordi Serra Macià 
Miquel Arisa Coma 

Consellers: 
CiU 

Josep Anglada Dorca 
Carles Banús Puigvila 
Salvador Baroy Sànchez 

Portaveu suplent: Francesc Xavier Farrés Fabré 
Portaveu:  Josep Maria Masramon Falgueras 

Maribel Matas Babón 
Eudald Parcerisas Camprubí 
M. Mercè Puntí Sañé 
Josep Rovira Parés 
Antoni Serrat Callís 
Marc Verdaguer Montanyà 

 ERC-AM 
Portaveu:  Jordi Casals Prat 
Portaveu suplent: Joan López Carol 

Elisabet Ferreres Vergés 
Ramon Paret Móra 

 PSC-PM 
Maria Milagros Martínez Adan 

Portaveu suplent: Jacint Raurell Bernadà 
Joan Sadurní Camps 

 IDO 
Portaveu:  Carles Baronet Aldabó 

Pere Medina Serrahima 
 PxC 
Portaveu:  Josep Anglada Rius 
Portaveu suplent: Antoni Sánchez Gueldos 
 ICV-EUiA-EPM 

Roser Mas Illamola 
 CUP 

Liliana Vilanova Orriols 
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Secretari:  Jaume Portús i Arimany 
Interventor:  Josep Saigí i Grau 
 
També i assisteixen: 
   Anna Portet i Cabrafiga 
   Anna Seijas i Vila 
 
S’excusen d’assistir-hi 

Jaume Mas Coll 
Pere Molist Bover 
Òscar Pitarch Mas 

   Sergi Vilamala Bastarras 
 
No hi assisteix: 
   Anna Magem Marsó 
 
Ordre del dia: 
 
1.  Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Presa de possessió d’una consellera 
3. Declarar el cessament de la gerent 
4.  Nomenament de nou gerent. 
5.  Determinació del règim de sessions del Ple comarcal. 
6.  Constitució de la Comissió Permanent del Ple i determinació del seu règim 

competencial. 
7.  Constitució de Comissions informatives. 
8.  Designació de representants del Consell Comarcal d'Osona en òrgans col·legiats. 
9.  Donar coneixement de les resolucions de presidència en relació a delegacions 

específiques de serveis. 
10.  Assignació de retribucions i compensacions econòmiques a membres del Consell amb 

responsabilitats de govern i als grups polítics comarcals. 
11.  Donar compte de la constitució dels grups polítics 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Abans d’iniciar la sessió, a proposta del President i tots posats dempeus es fa un minut de silenci 
per la  mort de quatre nois morts en accident de trànsit, ja que formaven part d’un pla d’ocupació 
del Consell Comarcal. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior (acta 3/2011). 
 
 
2.- PRESA DE POSSESSIÓ D’UNA CONSELLERA 
 
Acte seguit té lloc la presa de possessió de la senyora Liliana Vilanova Orriols, que per motius 
personals no va poder assistir a la sessió de constitució, celebrada el dia 22 de juliol de 2011; 
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Convenientment comprovada la personalitat de la compareixent, el senyor president, en 
compliment de l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, modificada per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, en relació al Reial decret 
707/1979, de 5 d’abril, li formula la pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de 
consellera del Consell Comarcal d’Osona, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut de Catalunya?” 
 
A la qual cosa la senyora Liliana Vilanova Orriols, contesta: “Ho prometo per imperatiu legal, sense 
renunciar en cap moment a la defensa dels drets nacionals i socials dels països catalans”. 
 
El senyor president li dóna possessió del càrrec de consellera comarcal del Consell Comarcal 
d’Osona i la convida a seure en el seu escó i li dona la paraula. 
 
La consellera Liliana Vilanova diu: 
 
“Bona tarda a tots i a totes, 
 
Fa un moment m’he vist obligada a prometre lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució espanyola. Tal i com varem manifestar el dia de constitució dels ajuntaments els 
regidors i regidores de la CUP d’arreu del país, aquesta promesa per imperatiu legal només la 
vàrem fer per poder complir un tràmit preceptiu a l’hora de prendre possessió de la nostra 
condició de regidors i regidores. Com a consellera no tinc cap intenció de complir aquesta 
promesa i la meva tasca en aquest Consell Comarcal sempre anirà encaminada a combatre la 
manca de llibertats que la Constitució espanyola perpetua, a lluitar per uns Països Catalans 
nacionalment independents i socialment justos i a defensar els drets socials dels osonencs i 
osonenques, al desenvolupament econòmic, social i territorial realment sostenible de la 
comarca i en la defensa d’uns municipis integradors i socialment igualitaris i solidaris. 
 
Amb aquesta primera declaració política volem manifestar que la CUP accedeix al Consell 
Comarcal d’Osona per primera vegada amb voluntat d’aportar noves idees i noves maneres de 
fer política, ja que la nostra voluntat és que institucions com el Consell Comarcal no quedin 
reduïts a una mera gestió, ja que no ho oblidem, som polítics i politiques i és per aquesta funció 
que seiem avui aquí. 
 
Des de la CUP fa temps que reiterem arreu del territori el cada vegada major distanciament 
entre ciutadania i classe política. Avui, la ciutadania indignada i descontenta sembla que es 
comença a mobilitzar per canviar les coses. D’aquest aspecte cal prendre’n nota. En aquest 
sentit que és necessari demanar ara i aquí la supressió d’institucions alienes al nostre tarannà, 
a la nostra història i idiosincràsia; m’estic referint a la supressió de les diputacions, com a uns 
organismes innecessaris, costosos i desconeguts per la ciutadania respecte a les seves 
funcions. Els consells comarcals i els ajuntaments no poden seguir quedant reduïts, uns a una 
mera gestió i els altres a uns organismes endeutats i sense capacitat per generar iniciatives 
polítiques de transformació social.  
 
Volem felicitar el nou president del Consell Comarcal desitjant-li sort però sobretot encert en les 
decisions. 
 
Des de la CUP, però, no entenem massa aquest pacte a tres bandes ja que el finançament dels 
consells ve majoritàriament de la Generalitat de Catalunya i ja veiem que les retallades socials 
són diàries i afecten directament els nostres municipis; com per exemple el tancament o 
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reducció d’horari dels consultoris municipals. Com podem creure’ns que hi haurà tranquil·litat 
institucional al Consell Comarcal d’Osona davant les contradiccions polítiques que suposaran 
aquestes retallades socials ? 
 
Per tot això, des de la CUP, ens comprometem a: 
 
1) Portar debat ideològic en les decisions que afectin les polítiques del Consell Comarcal i que 

el pacte CiU, ERC i PSC no sigui merament “de gestió”. 
2) Garantir, doncs, mecanismes o formes per tal que la ciutadania pugui participar, vigilar i 

controlar el que fa el Consell Comarcal. 
3) Fomentar la transparència i “el retre comptes” amb la ciutadania. 
4) Garantir unes polítiques marcadament d’esquerres. 
5) Impedir que partits feixistes i xenòfobs tinguin qualsevol responsabilitat i alhora garantir que 

els discursos d’aquest tipus no tinguin cabuda dins la institució.  
 
Finalment donar les gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes d’Osona que han confiat amb 
nosaltres. La CUP, fidel als seus ideals de participació i transparència, justícia social i ètica 
política, treballarem tant a nivell nacional, local i comarcal per una veritable transformació social 
i política al nostre país.  
 
Moltes gràcies.” 
 
 
3.- DECLARAR EL CESSAMENT DE LA GERENT 
 
Atès que en data 22 de juliol de 2011, en sessió extraordinària del Consell Comarcal d’Osona, 
s’ha constituït la nova corporació comarcal, en virtut de l’acta de proclamació de consellers 
electes, dictada per la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en data 6 de juliol de 2011. 
 
Atès que el càrrec de gerent del Consell Comarcal d’Osona, té la condició de funcionari 
eventual, tal com assenyala l’article 16.2 del Text Refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, així com l’article 32 del 
Reglament d’organització comarcal, de 19 de març de 2008. 
 
Atès que segons disposa l’article 304.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb concordança amb l’article 
104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva 
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local, el cessament del personal eventual ve condicionat amb el de l’òrgan polític 
que l’ha nomenat. 
 
Atès que en data 22 de juliol de 2011, s’ha produït el cessament del Ple del Consell Comarcal 
d’Osona, constituït el dia 20 de juliol de 2007, òrgan que en el seu dia va nomenar l’actual 
gerent. 
 
En virtut de la normativa abans assenyalada, procedeix declarar el cessament en el càrrec de 
gerent del Consell Comarcal d’Osona, de la senyora Anna Portet i Cabrafiga, fet que es 
produeix amb efectes del mateix dia 22 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
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Únic.- Declarar íntegrament i en el mateixos termes, el cessament de la senyora Anna Portet i 
Cabrafiga, amb DNI núm. 52.169.074.-Z, del càrrec de gerent del Consell Comarcal d’Osona, tot 
agraint-li els serveis prestats. 
 
Un cop adoptat aquest acord, la senyora Anna Portet, diu: 
 
“Benvolgut president,  consellers, conselleres, 
 
Gràcies per donar-me l’oportunitat de poder adreçar unes paraules en aquest Ple on es ratifica 
el meu cessament com a gerent. Gràcies és precisament el que vull expressar, en primer lloc al 
president Miquel Arisa, que em va fer confiança per a ocupar el càrrec que he vingut 
desenvolupament en el darrer mandat, així com als membres de l’equip directiu: Lluís Vila, 
Josep Colomer i Jaume Puig, que han fet fàcil la feina que havia de portar a terme. 
 
Resto igualment agraïda a tots els consellers i conselleres que han format part del mandat 
2007-2011 del Consell Comarcal d’Osona i vull fer palesa la meva satisfacció per la feina que 
hem portat a terme, seguint un full de ruta del conjunt d’accions que hem emprès i que 
adaptant-nos a la conjuntura econòmica, els recursos que es disposaven i la voluntat de servei 
del personal que forma part d’aquesta institució, ens hem posat sempre al costat dels municipis 
de la comarca i dels serveis que es presten als seus veïns i veïnes. 
 
Una comarca com la nostra, singular en la seva estructura territorial minada de petits municipis, 
és on més sentit té el Consell com a ens de mancomunació de serveis i de millora del territori. 
És una necessitat i alhora una obligació garantir la igualtat de qualitat de servei i accés als seus 
veïns, sigui quina sigui la seva dimensió. 
 
Avui, on la crisi econòmica ens obliga a repensar la gestió pública, més enllà de les opcions 
polítiques, encara es fa més necessària l’existència del Consell, per analitzar les necessitats i 
gestionar amb eficiència i eficàcia les polítiques públiques amb l’objectiu d’assolir el màxim 
impacte en el benestar del conjunt de la societat. Comptem amb l’experiència en temes com el 
cicle de l’aigua, la gestió i tractament dels residus, el pla de camins, l’assistència tècnica a 
municipis, el banc d’ajudes tècniques, el servei d’atenció domiciliària, el transport i menjadors 
escolars, i molt d’altres, per fer front als reptes que es plantegen. 
 
Des d’un punt de vista gerencial, adonar-te d’aquesta capacitat que hem tingut en el Consell i 
que segurament encara s’hi haurà d’afinar més, ha aportat un valor afegit a la meva feina, més 
enllà de la lògica de tràmits, controls i gestió pressupostària que comporta.  
 
Ha estat un privilegi poder treballar en aquesta institució, posar els cinc sentits per a la millora 
de la gestió dels serveis que s’hi ofereixen i fer-ho al costat d’un col·lectiu de treballadors amb 
dedicació, iniciativa i voluntat de servei públic. Agrair-los, doncs, aquest treball i aprofito aquest 
moment, també, per disculpar-me per aquelles ocasions en què el propi tràfec de la feina hagi 
pogut crear qualsevol malentès. 
 
Finalment, deixeu-me manifestar la meva confiança en què el nou equip de govern seguirà amb 
encert la tasca que ja fa vint-i-dos anys porta a terme el Consell Comarcal, una institució que 
garanteix la qualitat de vida i equitat en l’accés dels serveis als veïns de tots els municipis 
d’Osona. 
 
Gràcies.” 
 
El president li dóna les gràcies per aquests quatre anys de dedicació i els serveis prestats. 
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El conseller Josep Anglada Rius vol agrair públicament la tasca portada a terme durant aquests 
quatre anys per la senyora Anna Portet i li desitja molta sort en la nova etapa de la seva vida. 
 
 
4.- NOMENAMENT DE NOU GERENT 
 
Vista la plantilla de personal d’aquest Consell Comarcal aprovada pel Ple del Consell en sessió del 
dia 23 de desembre de 2010; 
 
Atès que dins del grup de personal eventual d’aquesta plantilla hi figura, amb la dotació pressupos-
tària corresponent, el lloc de treball de gerent comarcal; 
 
Atès que, de conformitat amb el que estableix l’article 12.2 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 4 del Reglament Orgànic Comarcal, el gerent integra també l’organització comarcal, amb 
les funcions executives que determina aquesta llei i el mateix reglament; 
 
Vistos els articles 14.3.b) i 16 del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i els articles 11.b i 32 del Reglament 
Orgànic Comarcal, on es disposa que el nomenament i la separació del gerent correspon al Ple 
comarcal; 
 
Vistos els articles 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 304 
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; 
 
Per 22 vots a favor, corresponents als membres presentes dels grup CiU, ERC-AM i PSC-PM i 
6 abstencions corresponents als membres presents dels grups IDO, PxC, ICV-EUiA i CUP, 
s’acorda: 
 
1r.- Nomenar la senyora Anna Seijas i Vila, amb DNI número 77.476.642-S, per ocupar el càrrec 
de gerent del Consell Comarcal d’Osona, amb plena dedicació i amb la retribució anual següent: 
 
- Categoria:   Grup A 
- Complement de destí:  27 
- Complement específic: 31.308,62 euros/any 
- Complement de productivitat:   3.131,52 euros/any 
 
2.- Publicar aquest nomenament en el BOP, en el DOGC i en el tauler d’anuncis comarcal. 
 
A continuació la consellera Roser Mas diu que s’han abstingut, ja que és un tema de l’equip de 
govern i que no tenen les dades d’aquesta persona per poder conèixer-la. 
 
El conseller Josep Anglada Rius diu que el seu grup no té res en contra amb la senyora Anna 
Seijas i que estan convençuts que és una persona capacitada per desenvolupar aquesta tasca i li 
desitja tota mena d’encerts i molta sort. Comenta també que tindrà tota la col·laboració i el suport 
del seu grup, però que com és un tema de l’equip de govern per això s’han abstingut. 
 
El conseller Carles Baronet diu que s’han abstingut perquè entenen que la gestió administrativa és 
un ofici i la senyora Anna Seijas és un persona molt jove i entén que al Consell Comarcal no es ve 
a aprendre sinó a fer una gestió del tot executiva. Si dintre d’uns mesos es demostra que la 
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senyora Seijas és una persona sobradament preparada i és fidel i compromesa amb tots els 
ajuntaments, públicament reconeixeran que s’han equivocat en el sentit de la votació i la felicitaran 
personalment. 
 
 
5.- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE COMARCAL 
 
Atès el que estableix l’article 14.2, b), del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre; l’article 42 del Reglament 
Orgànic Comarcal; els articles 97 i 98 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 l’article 78 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Atès que cal fixar la periodicitat i l’horari de les sessions ordinàries del Ple comarcal; 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Establir una periodicitat trimestral en el règim de sessions plenàries, i que el Ple del 
Consell faci les seves sessions ordinàries en primera convocatòria el darrer dimecres de l’últim 
mes de cada trimestre natural, a les 19 hores. Per al supòsit que aquest dia s’escaigui en festiu la 
sessió es farà, amb el mateix caràcter, el primer dimecres hàbil següent. En tot cas la sessió no es 
podrà perllongar més enllà de les 24 hores del mateix dia.  
 
La primera sessió ordinària d’aquest mandat serà el dia 28 de setembre a les 19 hores. 
 
Segon.- De conformitat amb el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’administració local, 
aprovat per aquest Consell Comarcal, tota la documentació derivada del funcionament del Consell 
es redactarà en llengua catalana sense necessitat de cap mena de traducció. Aquest règim serà 
aplicable a tota mena d’actes orals i escrits, sense perjudici del dret dels ciutadans a escollir la 
llengua amb què es relacionin amb el Consell i de les excepcions expresses contingudes en el 
mateix reglament. 
 
Tercer.- Disposar que per transcriure les actes i els acords de tots els òrgans decisoris del Consell 
s’utilitzi el sistema de transcripció mecànica amb paper numerat i timbrat en sec per la Generalitat 
de Catalunya, a què es refereix l’article 199 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Quart.- Mantenir el règim econòmic vigent en relació a les dotacions econòmiques assignades als 
membres electes del Consell Comarcal pel que fa a les assistències a les reunions i sessions, 
d’acord amb el pressupost de l’exercici de 2011 i les seves bases d’execució, aprovat pel Ple 
Comarcal en la sessió del dia 23 de desembre de 2010, excepte en aquells òrgans, càrrecs i 
delegacions que han quedat amortitzats en aquest nou mandat. 
 
Un cop adoptat aquest acord la consellera Liliana Vilanova demana que la documentació que 
forma part de l’ordre del dia del Ple es trameti uns dies abans perquè els grups polítics la puguin 
debatre en l’àmbit intern i, si és possible, per correu electrònic per evitar desplaçaments i facilitar la 
feina de consellers i conselleres. 
 
El president, Joan Roca, diu que s’ha parlat perquè el proper Ple aprovi poder fer la convocatòria 
per correu electrònic i no en paper, però una altra cosa és la documentació de tots els expedients 
que estan en tràmit i que sí que està a disposició de consellers i conselleres uns dies abans a la 
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seu del Consell Comarcal, ja que és una documentació que pot ser modificada fins el mateix dia 
del Ple. Per tant, fer córrer documentació electrònicament que pot ser susceptible de modificacions 
no és massa correcte i pot produir equivocacions. Altra cosa és la documentació del Ple del dia 
d’avui, que es podria considerar com si fos un Ple urgent, atès els pocs dies laborables que han 
passat des del dia del Ple de constitució. 
 
La consellera Liliana Vilanova demana si la documentació estarà a disposició de consellers i 
conselleres com a mínim quatre dies abans. 
 
El president, Joan Roca, diu que una setmana abans del Ple hi ha les comissions informatives 
corresponents, en les quals ja hi ha els esborranys de les propostes. 
 
La consellera Liliana Vilanova demana si en algun moment han de presentar alguna moció, quan, 
com i on s’ha de presentar ? 
 
El secretari, Jaume Portús, diu que des del punt de vista legal la convocatòria i l’ordre del dia s’ha 
de trametre uns dies abans de la sessió i és a partir d’aquell moment que tots els consellers i les 
conselleres tenen a la seva disposició tots els expedients que van al Ple. Respon que per 
presentar una moció es pot fer de dues maneres: la primera abans que es formuli l’ordre del dia del 
Ple i, per tant, passaria a formar-ne part si la Presidència l’accepta; i la segona seria presentar-la el 
moment d’iniciar el Ple i llavors s’haurà de votar-ne la urgència per poder formar part de l’ordre del 
dia. 
 
 
6.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE I DETERMINACIÓ DEL SEU 
RÈGIM COMPETENCIAL 
 
Vist l’article 17 del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
Vistos els articles 4, 17, 18 I 19 del Reglament Orgànic Comarcal, que estableixen el caràcter 
d’òrgan complementari de Presidència, la seva composició i les funcions que li corresponen; 
 
Atès que la Comissió Permanent del Ple es configura com un òrgan decisori més àgil i eficaç per 
resoldre els assumptes de gestió ordinària;  
 
Per 25 vots a favor, corresponents als membres presentes dels grup CiU, ERC-AM, PSC-PM, 
PxC i ICV-EUiA i 3 abstencions corresponents als membres presents dels grups IDO i CUP, 
s’acorda: 
 
Primer.- Crear la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona. 
 
Segon.- Disposar que la Comissió Permanent del Ple estigui integrada pel president del Consell 
Comarcal, que n’ostentarà la presidència, i per vuit consellers o conselleres, més quatre consellers 
amb veu però sense vot 
 
Així mateix, podran assistir en qualitat de consellers convidats, amb veu però sense vot, els 
membres que en cada moment el president consideri oportú. 
 
Tercer.- Delegar en la Comissió Permanent del Ple les atribucions plenàries següents: 
 
a) Concedir subvencions, quan així no estigui atribuït a un altre òrgan. 
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b) Sol·licitar i acceptar subvencions. 
c) Aprovar i autoritzar la signatura de convenis. 
d) Adhesió a programes i projectes. 
e) Emetre informes a petició d’entitats locals de la comarca. 
f) Emetre informes, amb caràcter d’urgència, en relació amb els plans i programes que 

corresponguin al Ple. 
g) Aprovar les certificacions d’obres dels ens locals incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis 

de Catalunya. 
h) Aprovar les certificacions i els pagaments de les obres comarcals adjudicades pel Ple, per 

la mateixa Comissió Permanent del Ple o per altres ens diferents de la comarca. 
i) Aprovar la distribució i el pagament de les subvencions finalistes que rebi o s’assignin al 

Consell Comarcal. 
j) Les contractacions de tota mena quan el seu import superi el 5% dels recursos ordinaris del 

pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes plurianuals 
quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan 
l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la 
quantia més amunt assenyalada. 

k) La concessió de béns i serveis, fins i tot plurianuals, sempre que llur quantia no excedeixi 
del 20% dels recursos ordinaris del pressupost. 

l) Aprovar projectes d’obres i serveis i els plecs de clàusules administratives particulars quan, 
de conformitat amb el que disposa l’apartat anterior, la contractació de la seva execució 
sigui de la seva competència. 

m) L’adquisició de béns i drets, i també les alienacions patrimonials si llur quantia no excedeix 
el 20% dels recursos ordinaris del pressupost. 

n) Contractar el personal laboral i aprovar les bases de les proves per a la selecció de 
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. 

o) Aprovar les tarifes dels preus públics. 
p) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions a partir del límit màxim autoritzat al 

president o al gerent. 
q) Aprovar els pressupostos de funcionament dels serveis assignats al Consell. 
r) La concertació de les operacions de crèdit que no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris 

del pressupost, incloses les de tresoreria, de conformitat amb el que disposa el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 

s) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes 
administratius emanats dels òrgans del Consell, en matèries de la competència respectiva. 

t) Qualsevol altra funció que li atribueixin les lleis o que la normativa assigni al Consell 
Comarcal i no especifiqui a quin òrgan correspon. En cap cas se li podran atribuir 
competències del Ple pel que respecte a les lletres a, b, c i g de l’article 14 del Text Refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre. 

 
Quart.- Designar per formar part de la Comissió Permanent del Ple els consellers i conselleres 
següents: 
 
- President  Joan Roca Tió 
- Consellers  Manel Romans Sànchez 
    Jordi Serra Macià 
    Miquel Arisa Coma 
    Josep M. Masramon Falgueras 
    Elisabet Ferreres Vergés 



  Edifici El Sucre 
  Carrer de l’Hist. Ramon d'Abadal i de Vinyals 
  núm. 5, 3a. planta. 08500 Vic 
  Tel. 93 883 22 12. Fax 93 889 56 32 
  a/e: informa@ccosona.cat 
  Web: www.ccosona.cat 

 

    Sergi Vilamala Bastarras 
    F. Xavier Farrés Fabré 
    Joan López Carol 
 
Igualment i a proposta del president, i podran assistir en qualitat de convidats, amb veu però sense 
vot, els consellers i conselleres següents: 
 
    Carles Baronet Aldabó 
    Josep Anglada Rius 
    Roser Mas Illamola 
    Liliana Vilanova Orriols 
 
Cinquè.- Disposar que la Comissió Permanent del Ple celebri la seva sessió constitutiva el dia 
14 de setembre de 2011, a les 19 hores. 
 
Sisè.- Disposar que la Comissió Permanent del Ple faci les sessions ordinàries amb caràcter 
mensual i que aquestes tinguin lloc el segon dimecres de cada mes a les 19 hores, sense 
perjudici de les sessions extraordinàries que es puguin convocar. Per al supòsit que aquest dia 
s’escaigui en festiu la sessió es farà, amb el mateix caràcter, el dimecres següent. 
  
Setè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el tauler d’anuncis del 
Consell Comarcal, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la data de la seva 
aprovació. 
 
Un cop adoptat aquest acord, el president, Joan Roca, diu que totes les delegacions que s’aproven 
en aquest acord són les mateixes que s’havien aprovat fins ara i que s’ha modificat el dia de fer les 
sessions. 
 
 
7.- CONSTITUCIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 
Vistos els articles 18 del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre; 48, 58, 60, 100 i concordants 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 Catalu-
nya; 5 i 37 a 41 del Reglament Orgànic Comarcal, i 123 i següents del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, sobre les comissions informatives permanents; 
 
Atès que les comissions informatives són òrgans complementaris de l’organització comarcal, 
delegats del Ple, i que correspon a aquest de determinar-ne el nombre, la denominació i les 
atribucions; 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes és un òrgan obligatori de l’organització comarcal, 
d’acord amb l’article 12 del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre; 
 
Vist el Programa d’Actuació Comarcal, que determina l’àmbit dels serveis i les matèries de 
l’actuació comarcal; 
 
Per unanimitat s’acorda: 
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Primer.- Crear les comissions informatives permanents que s’indiquen en el punt següent, tot 
disposant que aquestes comissions estaran integrades per un representant de cada grup polític 
amb representació al Consell Comarcal, que actuaran amb vot ponderat. 
 
Així mateix hi podran assistir de manera permanent, a criteri del membre que ostenti la delegació, 
amb veu i sense vot, els consellers que tinguin assignada una delegació especial de presidència 
en matèries pròpies de l’àmbit d’actuació de la comissió. 
 
Segon.- En concordança amb el punt primer anterior, les comissions que es creen, juntament amb 
la comissió especial de comptes, són les que s’indiquen tot seguit, amb la seva denominació 
genèrica i el seu àmbit material d’actuació: 
 
A) COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMUNICACIONS I NOVES 

TECNOLOGIES 
 
Àmbit material d’actuació: La consulta, l’estudi i l’emissió d’informes i propostes en els àmbits 
competencials següents: 
 

- Promoció econòmica i cooperació 
- Comunicació i noves tecnologies 
- Servei d’assessorament a municipis 
- Turisme 
- Habitatge 

 
Composició: Aquesta comissió estarà integrada pels membres següents: 
 
- Amb veu i vot: 
 - President: Miquel Arisa Coma 
 - Consellers: Carles Banús Puigivila 
    Oscar Pitarch Mas 
    Sergi Vilamala Bastarras 
    Carles Baronet Aldabó 
    Josep Anglada Rius 
    Roser Mas Illamola 
    Liliana Vilanova Orriols 
- Amb veu i sense vot: 
 -   Josep Maria Masramon Falgueras 
 -   Jordi Casals Prat 
 -   Maria Milagros Martínez Adan 
 
B) COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I RÈGIM INTERN 
 
Àmbit material d’actuació: La consulta, l’estudi i l’emissió d’informes i propostes determinats en els 
àmbits competencials següents: 
 

- Urbanisme, infraestructures i residus 
- Pla de purins 
- Cicle de l’aigua 
- Medi ambient 
- Pla de camins 
- Pagesia i desenvolupament rural 
- Règim Intern 
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- Hisenda 
 
Composició: Aquesta comissió estarà integrada pels membres següents: 
 
- Amb veu i vot: 
 - President: Manel Romans Sànchez 
 - Consellers: Antoni Serrat Callís 
    Jaume Mas Coll 
    Jacint Raurell Bernadà 
    Pere Medina Serrahima 
    Josep Anglada Rius 
    Roser Mas Illamola 
    Liliana Vilanova Orriols 
- Amb veu i sense vot: 
 -   Josep Maria Masramon Falgueras 
 -   Ramon Paret Móra 
 -   Joan Sadurní Camps 
 
C) COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
Àmbit material d’actuació: La consulta, l’estudi i l’emissió d’informes i propostes determinats en els 
àmbits competencials següents: 
  

- Benestar Social 
- Acollida i integració 
- Educació 
- Joventut 
- Esports 
- Cultura i formació permanent 

 
Composició: Aquesta comissió estarà integrada pels membres següents: 
 
- Amb veu i vot: 
 - President: Jordi Serra Macià 
 - Consellers: F. Xavier Farrés Fabré 
    Elisabet Ferreres Vergés 
    Maria Milagros Martínez Adan 
    Anna Magem Marsó 
    Antoni Sánchez Gueldos 
    Roser Mas Illamola 
    Liliana Vilanova Orriols 
- Amb veu i sense vot: 
 -   Josep Maria Masramon Falgueras 
 -   Joan López Carol 
 -   Joan Sadurní Camps 
 
D) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
Àmbit material d’actuació: L’estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació i en tot cas el 
determinat per la seva normativa reguladora. 
 
Composició: Aquesta comissió estarà integrada pels membres següents: 
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    Manel Romans Sànchez 
    Ramon Paret Móra 
    Joan Sadurní Camps 
    Carles Baronet Aldabó 
    Josep Anglada Rius 
    Roser Mas Illamola 
    Liliana Vilanova Orriols 
 
Un cop adoptat aquest acord, la consellera Liliana Vilanova demana quina periodicitat tindran les 
comissions informatives i què vol dir vot ponderat. 
 
El secretari, Jaume Portús, explica que el vot ponderat és en relació amb el nombre d’escons que 
té cada partit i la periodicitat és la mateixa que la del Ple i que cada comissió determinarà el seu 
règim de sessions i l’horari. 
 
 
8.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS 
 
A) Nomenaments del Ple 
 
Vist el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre; 
 
Atès que la representació ordinària del Consell correspon al seu president, d’acord amb els articles 
13.1.a) del Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i 12 i 13 del Reglament Orgànic Comarcal, però que raons 
operatives aconsellen atribuir algunes funcions representatives entre diversos consellers i 
conselleres; 
 
Atès que la naturalesa de diversos ens i òrgans aconsella que en formi part personal tècnic del 
Consell, 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Nomenar representants del Consell als òrgans i ens col·legiats següents les senyores i els 
senyors que s’indiquen: 
 
Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí Innovacc 
  Eudald Parcerisas Camprubí 
 
Associació pel Desenvolupament Integral de la comarca d'Osona 
  Joan Roca i Tió 
 
Associació Rutes del Romànic Vic - Ripoll - Sant Joan de les Abadesses 
  Sergi Vilamala Bastarras 
 
Associació Innofoc 
  Maria Milagros Martínez Adan 
 
Comissió de coordinació del conveni amb la Federació d’ADF’s d’Osona 
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  Anna Seijas i Vila 
 
Comissió de seguiment del conveni amb Gesfer 
  Joan Roca i Tió 
  Anna Seijas i Vila 
 
Comissió de seguiment del conveni amb la Universitat de Vic 
  Anna Seijas i Vila 
 
Comitè coordinador del condicionament museogràfic de Sant Pere de Casserres 
  Maribel Matas Babón 
  Elisabet Ferreres Vergés 
 
Comitè de seguiment del conveni amb l’Ajuntament de Vic i la UOC 
  Anna Seijas i Vila 
 
Comunitat de Propietaris Edifici El Sucre 
  Jaume Portús i Arimany 
 
Consell Assessor de la Fundació Universitària Balmes 
   Joan Roca i Tió 
 
Consell Assessor de Sant Pere de Casserres 
 - President: Joan Roca i Tió 
 - Vocals:  Miquel Arisa Coma 

  Elisabet Ferreres Vergés 
  Maribel Matas Babón 
  Pere Medina Sarrahima 
  Ramon Isern Serrabasa 
  Jordi Espona Arumí o Francesc X. Contijoch Terradellas 
  Antoni Pladevall i Font 
  Josep Baulenas Piella 
  Anna Seijas i Vila 
  Josep Saigí i Grau 
  Jaume Portús i Arimany 
 
Consell Assessor en matèria de drogodependències 
 - President Jordi Casals Prat 
 - Vocals F. Xavier Farrés Fabré 
  M. Milagros Martínez Adan 
 
Consell Assessor en matèria de joventut d'Osona 
 - President Jordi Casals Prat 
 - Vicepresident Josep Rovira Parés 
 - Vocals F. Xavier Farrés Fabré 
  Carles Baronet Aldabó 
  Josep Anglada Rius 
  Roser Mas Illamola 
  Liliana Vilanova Orriols 
 
Consell Assessor en matèria de museus de la comarca d'Osona 
 - President: Joan López Carol 
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 - Vicepresident: M. Milagros Martínez Adan 
 - Vocals: Maribel Matas Babón 
  Carles Baronet Aldabó 
 
Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny 
  Josep M. Masramon Falgueras 
 
Consell Econòmic i Social de la comarca d’Osona (Ple) 
 - President Joan Roca Tió 
 - Vocals Ramon Paret Móra 
  Miquel Arisa Coma 
  Anna Magem Marsó 
  Josep Anglada Rius 
  Roser Mas Illamola 
  Liliana Vilanova Orriols 
 
Consell Econòmic i Social de la comarca d’Osona (Comissió Executiva) 
 - President Joan Roca i Tió 
 - Vocals Ramon Paret Móra 
  Miquel Arisa Coma 
  Salvador Baroy Sánchez 
 
Consell Esportiu d'Osona  
  Òscar Pitarch Mas (que es nomena per a la Junta Directiva) 
  Josep Rovira Parés 
  Joan Sadurní Camps 
 
Consorci Alba-Ter  
  Salvador Baroy Sánchez 
  Mercè Puntí Sañé 
 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 
  Manel Romans Sànchez 
 
Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges 
  Manel Romans Sànchez 
 
Consorci del Govern Territorial de la Salut d’Osona 
  F. Xavier Farrés Fabré 
 
Consorci d’Osona de Serveis Socials 
  Jordi Serra Macià 
 
Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal múltiple de Vic 
  Carles Banús Puigivila 
 
Consorci Local i Comarcal de Comunicació 
  Carles Banús Puigivila 
 
Consorci per a la gestió dels residus urbans d'Osona 
  Manel Romans Sànchez 
  Miquel Arisa Coma 
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Consorci per a la normalització lingüística 
  Mercè Puntí Sañé 
 
Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès 
  Eudald Parcerisas Camprubí 
  Òscar Pitarch Mas 
 
Creu Roja a Osona 
  Pere Molist Bover 
 
Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal d'Osona 
  Josep Anglada Dorca 
 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
  Joan Roca i Tió 
 
Fundació privada Areté 
  Elisabet Ferreres Vergés 
 
Fundació privada Consell Esportiu d'Osona  
  Òscar Pitarch Mas 
 
Fundació privada Festival Internacional de Música de Cantonigròs 
  Jordi Serra Macià 
 
Fundació privada Habitatge i Serveis Osona 
  Joan Roca i Tió 
  Miquel Arisa Coma 
  Anna Seijas i Vila 
 
Fundació privada Osona Gastronomia 
  Joan Roca i Tió 
 
Observatori del Mercat de Treball d’Osona 
  Miquel Arisa Coma 
 
Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d'Osona  
 - President Joan Roca i Tió 
 - Vocals Manel Romans Sànchez 
  Miquel Arisa Coma 
  Marc Verdaguer Montanyà 
  Ramon Paret Móra 
  Pere Molist Bover 
  Anna Magem Marsó 
  Josep Anglada Rius 
  Roser Mas Illamola 
  Liliana Vilanova Orriols 
 
Osona Impuls, SL (Junta General) 
 - President: Joan Roca i Tió 
 - Vocals: M. Milagros Martínez Adan 
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  Sergi Vilamala Bastarras 
 
Osona Impuls, SL (Consell d’Administració) 
 - Vocal amb vot: M. Milagros Martínez Adan 
 - Vocal sense vot: Sergi Vilamala Bastarras 
 
Osona Impuls, SL (Comissió executiva) 
 - Vocal: M. Milagros Martínez Adan 
 
Osona Turisme 
 - President: Sergi Vilamala Bastarras 
 - Vocal: Salvador Baroy Sànchez 
 
Patronat d'Estudis Osonencs 
  Marc Verdaguer Montanyà 
 
Regió Sanitària Centre 
  Jordi Serra Macià 
 
Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de 
la terra i el mar de la Diputació de Barcelona 
  M. Milagros Martínez Adan 
  Alfons González Fernández 
 
Segon.- Nomenar els representants del Consell Comarcal en les empreses mixtes participades per 
aquest, proposant al Consell d’Administració de cada empresa que designi, per formar-ne part, els 
membres següents: 
 
Aigües d'Osona, SA  
  Joan Roca i Tió 
  Jaume Mas i Coll 
 
Depuradores d'Osona, SL 
  Joan Roca i Tió, (que es nomena per a la Junta General 
   Josep Rafús Isern 
  Anna Seijas i Vila 
  Josep Saigí i Grau 
  Jaume Portús i Arimany 
 
Recollida de Residus d'Osona, SL 
  Joan Roca i Tió, (que es nomena per a la Junta General 
  Jordi Serra Macià 
  Miquel Arisa Coma 
  Antoni Serrat Callís (vocal i director executiu) 
  Josep Saigí i Grau 
  Valentí Costa i Casademunt 
 
B) Prendre coneixement dels nomenaments efectuats per resolució de presidència 
 
Comissió de Gestió del Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona 
  Elisabet Ferreres Vergés 
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Comissió de seguiment del conveni amb l’Agència de Protecció de la Salut 
  Elisabet Ferreres Vergés 
 
Comissió mixta del conveni amb la Diputació de Barcelona pel servei de recaptació 
  Manel Romans Sànchez 
  Miquel Arisa Coma 
 
Comissió paritària de seguiment dels convenis de personal 
  Joan Roca i Tió 
  Anna Seijas i Vila 
  Montserrat Luque Garrofé 
  Montserrat Magariño Hernández 
  Albert Trabal Campdelacreu 
  Jaume Manau Terrés 
 
Consell Assessor d'Immigració 
  Joan Roca i Tió 
 
Consell Consultiu de la Gent Gran d'Osona 
 - President: Joan Roca i Tió 
 - Vicepresident Joan López Carol 
 
Fundació privada Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona 
 - President: Joan Roca i Tió 
 
Ponència comarcal d'avaluació ambiental 
  Joan Roca i Tió 
 
Ponència tècnica en matèria d’assistència tècnica per a la tramitació d’expedients subjectes a la 
LIIAA 
  Eudald Parcerisas Camprubí 
 
Ponència tècnica en matèria d’assistència tècnica per a la tramitació d’expedients subjectes a 
l’autorització sanitària municipal d’establiments minoristes de carn 
  F. Xavier Farrés Fabré 
 
Ponència tècnica en matèria d’assistència tècnica per a la tramitació de sol·licituds d’adequació 
d’activitats ramaderes 
  Eudald Parcerisas Camprubí 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
Seguidament, el conseller Carles Baronet diu que en una de les empreses mixtes es nomena el 
senyor Josep Rafús, que no es conseller comarcal i demana si és competència del Consell 
Comarcal nomenar una persona que no és consellera. 
 
El secretari, Jaume Portús, diu que els estatuts de l’empresa preveuen que es pugui nomenar una 
persona encara que no sigui consellera i com que l’Ajuntament de Vic és l’ens més vinculat en el 
tema de les depuradores, ja que en el seu terme hi ha la depuradora més gran de la comarca, des 
de l’inici de l’empresa hi ha un representant seu. 
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El conseller Carles Baronet demana que consti en acta la protesta del grup dels Independents en 
referència a aquest nomenament, 
 
El president, Joan Roca, diu que en l’anterior mandat el representat de l’Ajuntament de Vic era el 
senyor Xavier Solà Cabanes. 
 
La consellera Roser Mas demana com es fan aquests nomenament en les diferents òrgans 
col·legiats. 
 
El president, Joan Roca, diu que es fan d’acord amb els estatuts de cada òrgan i també amb 
l’acord de creació de l’òrgan corresponent, sempre tenint en compte el perfil professional de cada 
conseller/a. 
 
 
9.- DONAR CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA EN RELACIÓ A 
DELEGACIONS ESPECÍFIQUES DE SERVEIS 
 
El secretari llegeix les parts dispositives de les resolucions de Presidència de data 25 de juliol de 
2011, que es transcriuen a continuació:  
 
Primera resolució de data 25 de juliol de 2011: 
 
“Primer.- Designar vicepresident primer el conseller senyor Manel Romans Sànchez. 
 
Segon.- Designar vicepresident segon el conseller senyor Jordi Serra Macià. 
 
Tercer.- Designar vicepresident tercer el conseller senyor Miquel Arisa Coma 
 
Quart.- Als vicepresidents, els correspondrà substituir al President en la totalitat de les seves 
funcions en supòsit de vacant, absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici 
de les seves atribucions, per l’ordre del seu nomenament.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als consellers afectats, entenent-se acceptat el càrrec de 
forma tàcita, si dins el termini de les 24 hores següents al de la notificació no es manifesta en 
contra. 
 
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple comarcal en la primera sessió que celebri, i 
publicar-la al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis del Consell, sense perjudici de la 
seva efectivitat des del dia d’avui.” 
 
Segona resolució de data 25 de juliol de 2011: 
 
“1.- Efectuar les delegacions especials següents: 
 
- Coordinació de les delegacions especials: 
 

- President:     Joan Roca Tió 
 
- Delegacions 
 

- Pagesia:     Eudald Parcerisas Camprubí 
- Educació:     Mercè Puntí Sañé 
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- Comunicacions i noves tecnologies:  Carles Banús Puigivila 
- Atenció a les persones:   Elisabet Ferreres Vergés 
- Cicle de l’aigua i infraestructures:  Jaume Mas Coll 
- Promoció econòmica:    Maria Milagros Martínez Adan 

 
Aquestes delegacions comprenen l’estudi, la impulsió, el foment, l’execució, la direcció i la gestió, 
sempre sota la direcció i coordinació de la presidència i sense perjudici de les competències de la 
gerent, dels serveis de les àrees corresponents, i també la potestat d’elevar informes i dictàmens 
als òrgans de govern del Consell en relació amb les matèries delegades, a través de les 
comissions informatives corresponents, però no la facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin terceres persones, d’acord amb l’article 43, paràgraf 5, lletra b) del 
ROF. 
 
2.- Disposar que la present resolució serà efectiva a partir del dia d’avui, sense perjudici de 
notificar-la a les persones interessades i que aquestes acceptin el nomenament conferit. 
 
3.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell, en la propera sessió que celebri, i 
publicar-ne un extracte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.” 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
10.- ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIONS I COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A MEMBRES 
DEL CONSELL AMB RESPONSABILITATS DE GOVERN I ALS GRUPS POLÍTICS 
COMARCALS 
 
Atès que en data 22 de juliol de 2011 es va efectuar sessió constitutiva del Consell Comarcal 
d'Osona i d’elecció de president, com a conseqüència de les eleccions municipals del dia 22 de 
maig proppassat, circumstància que ha comportat una renovació respecte de les persones que 
ostenten la qualitat de consellers comarcals, havent-se procedit, alhora, a una redistribució de les 
funcions dels càrrecs electes. 
 
Vist el que disposa l’article 75 de la LBRL, modificat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, i els 
articles 162 i 166 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, tots ells en relació el règim retributiu i 
indemnitzatori dels membres dels ens locals. 
 
Vist el pressupost del Consell Comarcal d'Osona per a l’exercici de 2011, així com les seves 
bases d’execució, en especial la base 12a., aprovat en sessió del dia 23 de desembre de 2010 
pel Ple del Consell. 
 
Atès que el Ple comarcal és l’òrgan competent per determinar quins càrrecs electes tindran una 
dedicació exclusiva o parcial i les seves retribucions, així com per establir les indemnitzacions i 
assistències a que tenen dret els membres del Consell. 
 
Per 22 vots a favor, corresponents als membres presentes dels grup CiU, ERC-AM i PSC-PM, 
4 vots en contra corresponents als membres presents dels grups PxC, ICV-EUiA i CUP i 2 
abstencions corresponents als membres presents del grup IDO, s’acorda: 
 
1r.- Els membres electes que constitueixen l’equip de govern del Consell Comarcal d'Osona 
percebran, en concepte de retribució, despeses de representació i dietes per indemnitzacions i 
assistència a sessions i reunions, les quantitats màximes anuals següents: 
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 dedicació Import màxim 
anual 

President Parcial 30.000,00
Vicepresident 1r Parcial 30.000,00
Vicepresident 2n. Parcial 30.000,00
Les delegacions especials efectuades per resolució de presidència 
de data 25/07/2011 Parcial 12.000,00

  
2n.- Donar d’alta aquests membres a la Seguretat Social.: 
 
3r.- Tots els membres electes del Consell Comarcal d'Osona, llevat del president, dels 
vicepresidents, o dels consellers amb delegació de serveis, percebran la quantitat de 53,66 €. per 
l’assistència a cada reunió convocada oficialment pel Consell Comarcal. 
 
4t.- Cada grup polític dels que formen el Consell Comarcal, percebrà la quantitat calculada de 
420,00 euros/any, per conseller integrant del grup. 
 
5è.- Exposar al públic el present acord, mitjançant la seva publicació en el Butlletí oficial de la 
província de Barcelona i en el tauler d’edictes del Consell. 
 
Un cop adoptat aquest acord, la consellera Roser Mas diu que és cert que en la política les 
persones que s’hi dediquen han de cobrar per la responsabilitat que tenen i tot i que s’han 
compactat els càrrecs no hi ha un estalvi econòmic pel Consell Comarcal i per això hi han votat 
en contra. 
 
El conseller Josep Anglada Rius diu que han votat en contra seguint els mateixos criteris que 
en la votació del pressupost per a l’exercici de 2011 i demana quina serà la dedicació que 
tindran tant el president com els dos vicepresidents. 
 
El conseller Carles Baronet diu que el seu grup s’ha abstingut per coherència amb el que varen 
dir en el Ple de constitució, sense voler entrar a discutir els sous, perquè entenen que en la 
política la gent ha de cobrar i els sous establerts els troben correctes. 
 
La consellera Liliana Vilanova diu que han votat en contra perquè els sous estan molt per sobre 
de la mitjana del que cobra una persona normal i corrent, i a més a més segur que la majoria ja 
cobra del seu respectiu ajuntament i això indigna i és un dels motius pel qual la gent del carrer 
s’enfada amb els polítics. 
 
El president, Joan Roca, diu que la quantitat de 30.000 euros que s’han assignat és la mateixa 
que la que es varen assignar fa quatre anys, per tant no s’ha previst cap increment de l’IPC. 
Comenta que les dedicacions són parcials i que dependrà de cada situació personal. Comenta 
també que ell, com alcalde de Gurb, sí que cobra un sou, però que per dedicar-se al Consell ha 
hagut de renunciar al sou de la seva vida laboral i professional. 
 
 
11.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS 
 
Vist el que estableixen els articles 23 a 29 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i els articles 6 
i 125 del Reglament orgànic comarcal; 
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Atès que els consellers comarcals ja han manifestat per escrit la seva voluntat de formar diferents 
grups polítics, 
 
Es dóna compte: 
  
Primer.- S’han constituït dins del Consell Comarcal els grups polítics següents: 
 

Grup comarcal de Convergència i Unió (CiU) 
Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) 
Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM) 
Grup comarcal d’Independents d’Osona (IDO) 
Grup comarcal Plataforma per Catalunya (PxC) 
Grup comarcal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel 
Progrés Municipal (ICV-EUiA-EPM) 
Grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 

 
Segon.- S’han adscrit als grups polítics creats els consellers següents: 
 
Grup comarcal de Convergència i Unió (CiU) 
 

Josep Anglada Dorca 
Carles Banús Puigvila 
Salvador Baroy Sànchez 
Francesc Xavier Farrés Fabré 
Josep Maria Masramon Falgueras 
Maribel Matas Babón 
Eudald Parcerisas Camprubí 
Mercè Puntí Sañé 
Joan Roca Tió 
Manel Romans Sànchez 
Josep Rovira Parés 
Antoni Serrat Callís 
Marc Verdaguer Montanyà 
  

Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) 
 
Jordi Casals Prat 
Joan López Carol 
Elisabet Ferreres Vergés 
Jaume Mas Coll 
Pere Molist Bover 
Ramon Paret Móra 
Òscar Pitarch Mas 
Jordi Serra Macià 

 
Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM) 

 
Miquel Arisa Coma 
Maria Milagros Martínez Adan 
Jacint Raurell Bernadà 
Joan Sadurní Camps 
Sergi Vilamala Bastarras 
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Grup comarcal d’Independents d’Osona (IDO) 
  

Carles Baronet Aldabó 
Anna Magem Marsó 
Pere Medina Serrahima 

 
Grup comarcal Plataforma per Catalunya 

 
    Josep Anglada Rius 

Antoni Sánchez Gueldos 
 

Grup comarcal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés 
Municipal (ICV-EUiA-EPM) 
 

Roser Mas Illamola 
 
Grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
 
   Liliana Vilanova Orriols 
 
Tercer.- D’acord amb els mateixos membres dels grups polítics, han designat portaveus de cada 
un d’ells els consellers següents: 
 
Grup comarcal de Convergència i Unió (CiU) 
 

Josep M. Masramon Falgueras (titular) 
F. Xavier Farrés Fabré (suplent) 

 
Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) 
 

Jordi Casals Prat (titular) 
Joan López Carol (suplent) 

 
Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM) 
 

Sergi Vilamala Bastarras (titular) 
Jacint Raurell Bernadà (suplent) 

 
Grup comarcal d’Independents d’Osona (IDO) 
 

Carles Baronet Aldabó (titular) 
Anna Magem Marsó (suplent) 

 
Grup comarcal de Plataforma per Catalunya (PxC) 
 
    Josep Anglada Rius (titular) 

Antoni Sánchez Gueldos (suplent) 
 
Grup comarcal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (ICV-EUiA-
EPM) 
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Roser Mas Illamola 
 
Grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
 
   Liliana Vilanova Orriols 
 
Quart.- Els portaveus constituiran la Junta de Portaveus. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, lliuro aquesta acta. 
 
 El president,         El secretari, 
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