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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL
CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES DE LA COMARCA D’OSONA (CAO)
Preàmbul
D’acord amb l’article 3.1 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, la comarca
es constitueix com una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de
municipis contigus.
El territori de la comarca és l’àmbit en què el Consell Comarcal exerceix les seves
competències i és definit per l’agrupació dels termes municipals que la integren (art.3.2 del
TRLOCC).
D’acord amb el TRLOCC, la comarca d’Osona està integrada per 50 municipis que
constitueixen l’àmbit territorial més adequat per fer efectius els principis d’eficàcia, de
descentralització i de participació en la prestació de serveis públics.
Aquest àmbit territorial, per la seva superfície, nombre d’habitants, orografia i nivell
d’especialització quant a la generació de riquesa, la configuren com una realitat múltiple, rica
i diversa.
El Consell Comarcal d'Osona com a entitat aglutinadora d’aquesta realitat esta format per
trenta-tres consellers que són representants polítics dels propis ajuntaments en tant que
necessàriament per ser conseller comarcal han d’ostentar prèviament la condició de regidors
dels municipis de la comarca. Ara bé, tant el nombre de consellers com el fet que alguns
d’ells poden ser regidors d’un mateix ajuntament, donat el sistema d’elecció que preveu la
Llei d’organització comarcal, posa en evidència que la totalitat dels municipis de la comarca
no estan representats en el Consell, per la qual cosa el Parlament de Catalunya, responent
a la necessitat de dotar d’un mecanisme de participació dels municipis en la comarca,
mitjançant l’article 19 del TRLOCC, introdueix el Consell d’Alcaldes, com a òrgan necessari i
esdevé una figura essencial dins l’organització comarcal.
No obstant aquesta disposició, el Consell Comarcal d’Osona, sensible a la necessitat de
participació efectiva dels municipis en les matèries que els puguin afectar directament, a
l’empara de les previsions de l’article 19 del text de la LOC anterior al Text refós esmentat i
dels articles 148 a 152, que configuren el Títol IV del Reglament Orgànic Comarcal (ROC),
per unanimitat de tots els grups polítics va crear, per acord del Ple comarcal del dia 28 de
juliol de 1999, l’Assemblea d’Alcaldes de la comarca d’Osona, que a la comarca és el
veritable precedent del nou Consell d’Alcaldes, que ara preveu la Llei comarcal.
Amb posterioritat a aquesta creació, el propi Ple comarcal per acord de data 15 de març de
2000, va aprovar, també per unanimitat, i desprès d’un període de consulta entre tots els
alcaldes i alcaldesses de la comarca, el text del reglament de funcionament de l’assemblea
d’alcaldes, que es l’antecedent d’aquest reglament.
En virtut d’aquests antecedents i per tal de donar compliment a l’article 19 del TRLOCC, i
amb una clara posició i voluntat de respecte a l’autonomia municipal consagrada per la
Carta Europea de l’Autonomia Local, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca
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d’Osona es dota d’aquest reglament, les disposicions del qual en regiran el seu
funcionament.
Article 1.- Naturalesa
El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca d’Osona, en endavant CAO, és un òrgan
necessari del Consell Comarcal d’Osona, sense personalitat jurídica pròpia, de caràcter
consultiu, per a la participació de tots els municipis de la comarca en el Consell Comarcal.
Article 2.- Finalitats
El CAO és l’òrgan de participació de tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca en el
Consell Comarcal d'Osona.
El CAO, convocat i presidit pel president del CAO, ha d’informar sobre aquelles propostes
que siguin d’interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l’aprovació del Ple Comarcal,
d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Comarcal.
El CAO pot presentar propostes d’actuació al Ple del Consell Comarcal que siguin d’interès
per a la comarca. En tot cas ha d’emetre informe previ sobre les qüestions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

L’aprovació del programa d’actuació comarcal (PAC) o de la seva modificació.
L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, excepte pel que fa a les de
contingut fiscal.
Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
Els plans sectorials comarcals.
La modificació dels límits comarcals
El canvi de nom o de capital de la comarca.
Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
En el cas de conversió d’una competència municipal en comarcal.
Quan el PAC o una norma de rang legal ho estableixi.

Igualment informarà de tots aquells altres assumptes que el Ple comarcal, el president o un
nombre de membres del CAO no inferior a la quarta part ho sol·licitin.
Així mateix, el CAO podrà formular peticions i suggeriments i proposar iniciatives sobre
temes de competència comarcal, que s’hauran de presentar per escrit. Els portaveus del
grups polítics del Consell Comarcal en valoraran la inclusió a l’ordre del dia de la sessió del
Ple del Consell que consideri convenient.
El CAO també serà informat amb caràcter general, per part del president, dels temes que
afectin a la comarca.
Article 3.- Domicili
El CAO té la seva seu en el domicili del Consell Comarcal d’Osona.
Article 4.- Composició
El CAO esta integrat pels alcaldes i alcaldesses dels cinquanta municipis de la comarca
d’Osona. L’assistència a les reunions del CAO no és delegable de manera permanent i
6

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

només es pot delegar de manera eventual en un tinent o tinenta d’alcalde, o, si no n’hi ha,
en un regidor o regidora (article 19.4 del TRLOCC).
Aquesta delegació haurà de ser comunicada fefaentment a la secretaria del Consell
Comarcal, amb una antelació mínima de les vint-i-quatre hores anteriors a la celebració de la
reunió.
Si durant el transcurs d’un mandat es modifica la titularitat d’una alcaldia, la persona que
ocupi l’alcaldia formarà part del CAO amb caràcter automàtic.
La modificació del nombre de municipis de la comarca comportarà automàticament la
modificació de la seva composició.
Els vicepresidents i els presidents de comissions del Consell Comarcal, així com els
parlamentaris estatals i autonòmics i els diputats provincials de la comarca d'Osona, que no
ostentin la condició d’alcalde, podran assistir a les reunions amb veu i sense vot.
Quan per la índole dels temes a tractar l’alcalde o alcaldessa consideri que s’escau dins de
les funcions que té encomanades el seu delegat o delegada en el propi ajuntament o quan
consideri la conveniència de disposar d’assessorament durant el transcurs d’una reunió,
podrà assistir acompanyat d’aquestes persones, prèvia comunicació escrita indicant el nom i
càrrec de cada persona, a la secretaria del Consell Comarcal, amb una antelació suficient
per poder identificar el nombre d’assistents. Aquestes persones assistiran amb veu i sense
vot.
Article 5.- Òrgans de govern
Són òrgans de govern el Consell general, el president i els vicepresidents.
El president és el qui ho sigui del Consell Comarcal d'Osona, si bé aquest, prèvia resolució,
podrà renunciar a aquest càrrec i proposarà, d’entre els alcaldes de la comarca, un candidat
per ostentar la presidència del CAO, en quin supòsit, el candidat ha d’obtenir la majoria
absoluta dels membres de dret en primera votació, o la simple en la segona; en cas d’empat,
es procedeix a una tercera votació, i si en aquesta es produeix novament empat és elegit el
candidat de la llista amb més alcaldies. Les seves funcions són les de convocar i presidir les
sessions, formular l’ordre del dia; conjuntament amb el president del Consell Comarcal
d'Osona; elaborar propostes i tenir cura de l’ordre de les reunions.
També podrà, quan ho estimi convenient, i sempre de forma consensuada amb el president
del Consell Comarcal d’Osona, convidar a assistir a qualsevol de les reunions, amb caràcter
permanent o esporàdic, les persones que, per raó dels temes a tractar, consideri necessari.
Aquestes persones tindran dret a veu però no a vot. En tot cas, les invitacions s’efectuaran
pel mateix òrgan convocant de les sessions.
En el cas que el president del Consell Comarcal d’Osona, renuncií a la presidència del CAO,
aquest ostentarà la vicepresidència primera del CAO, llevat del cas que no tingui la condició
d’alcalde.
Els vicepresidents restants, inclòs el vicepresident primer en el supòsit que no recaigui en el
president del Consell Comarcal d’Osona, són elegits pel CAO entre els seus membres, a
proposta del president del CAO, i representen a cadascun dels grups polítics que en cada
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moment existeixin al Consell Comarcal d’Osona, essent el seu ordre de prelació en relació al
nombre d’alcaldies de cadascun d’aquests grups polítics a la comarca.
Les seves funcions són les de substituir el president en cas d’absència, malaltia o
impediment, i seguint l’ordre de nomenament establert.
El secretari és el secretari del Consell Comarcal d'Osona o funcionari en qui delegui i les
seves funcions són les de redactar les actes de les reunions, transcriure-les en els llibres
adequats i suficients, donar fe dels acords i de les conclusions que s’adoptin i comunicar-les
on correspongui.
Article 6.- Règim de funcionament
El CAO funciona ordinàriament en Consell General.
El Consell general l’integren la totalitat dels membres que componen el CAO.
L’exercici del càrrec de membre del CAO és a títol gratuït sense que es pugui percebre cap
mena de contraprestació o indemnització.
Article 7.- Règim d'adopció d'acords
Tenen dret a vot els alcaldes i alcaldesses, o els regidors en qui deleguin en els termes de
l’article 4.
Les propostes i informes s’aproven per majoria dels membres presents.
Únicament en els casos previstos en les lletres a), d), e), f), g) i h) de l'article 2, serà
necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres presents en primera
votació i en tot cas el de la majoria absoluta, en segona votació.
En els casos previstos a les lletres b), c) i i) de l’article 2, caldrà el vot favorable de la majoria
absoluta dels membres presents en primera votació, o el de la majoria simple, en segona
votació.
Article 8.- Lloc de les reunions
Les reunions es faran a la Sala de Plens del Consell Comarcal d'Osona. Això no obstant per
disposició apreciada discrecionalment pel president o a petició escrita i motivada d’un
nombre de membres no inferior a un terç es podrà fer alguna de les seves reunions en un
lloc distint del fixat amb caràcter general, fins i tot a la seu d’alguns dels ajuntaments de la
comarca.
Article 9. Caràcter i periodicitat de les reunions
Les reunions seran ordinàries i extraordinàries.
Les ordinàries es faran el segon dimecres de l’últim mes de cada trimestre natural, a les
19.00 hores.
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No obstant, quan la índole dels assumptes, la seva tramitació o bé possibilitar l’assistència
d’una persona que hagi d’intervenir en la reunió, el president, motivadament i de comú acord
amb el president del Consell Comarcal, podrà modificar l’hora i també el dia de la reunió,
avançant-lo o retardant-lo a la setmana anterior o posterior, amb el mateix caràcter
d’ordinària.
Les extraordinàries quan amb aquest caràcter les convoqui el president del Consell
Comarcal d’Osona a instància del Ple Comarcal, del president del CAO o d’una tercera part
dels alcaldes que integren el CAO.
Article 10.- Convocatòria
A les reunions ordinàries serà convocat l’alcalde de cada municipi.
Les reunions ordinàries i extraordinàries seran convocades amb una antelació mínima de
quaranta-vuit hores. La convocatòria contindrà l’ordre del dia de la reunió, la data, l’hora i el
lloc.
Totes les convocatòries es faran únicament mitjançant telèfon, fax o correu electrònic.
Les actes de les sessions anteriors és lliuraran en el moment de l’inici de la sessió següent i
és disposarà d’un termini no superior a quinze minuts per a la seva lectura i posterior
aprovació, si s’escau.
Article 11.- Vigència
La durada del CAO és indefinida i es renova cada vegada que es renovin els alcaldes i
alcaldesses dels municipis de la comarca.
Article 12.- Modificació
Aquest reglament es podrà modificar totalment o parcialment en qualsevol moment a
proposta del Consell General del CAO i un cop l’hagi aprovat el Ple Comarcal.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.
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