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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 7 DE FEBRER DE
2022 A LES 21.30 HORES 

Identificació de la sessió

Núm.: 01/2022
Data: 7 de febrer de 2022
Horari: 21.30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents
Alcalde:
Joan Riera Comellas

Regidors:
Maria Milagros Martínez Adan
Ivette Font Font
Carles Orra Boix
David Quinetero González
Pilar Sancho Orra
Ingrid Bofill Vilamala

Secretari-Interventor :
Jordi Gros Roca

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Donar compte de les resolucions.
4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost.
5. Coneixement del compliment de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.
6. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.4, reguladora de l’Impost

sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
7. Aprovació del Compte de la gestió recaptatòria per l’Organisme de Gestió Tributària durant

l’exercici 2021.
8. Aprovació expedient de declaració de crèdit incobrable presentat per l’ORGT.
9. Proposta de nomenament de jutgessa de Pau i jutgessa de Pau suplent.
10. Aprovació de l’increment dels conceptes retributius del personal al servei de l’administració i

dels membres de la Corporació.
11. Aprovació del conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla d’assistència i

suport en matèria de protecció civil de la Comarca d’Osona.
12. Aprovació de la pròrroga del Pla Comarcal d'igualtat de gènere.
13. Aprovació de la pròrroga del Pla Comarcal d'igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de

gènere d'Osona.
14. Mocions, Precs i preguntes.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

De la redacció de l’acte de les sessió anterior, tots els membres del Ple en tenen coneixement ja
que disposen d’una còpia.

El Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple l’acta del dia
13 de desembre de 2021

2.- DEPATX OFICIAL

Es posa a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament a
la secretaria d’aquesta Corporació.
Per tot això el Ple es dona per assabentat.

3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS.
Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Corporacions Locals, l’alcalde ha de donar compte de les resolucions que ha dictat des de la
darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’administració
municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, previst en els articles 22.2 a) i
46 e) de la Llei de Bases de Règim Local.
Des de la última sessió ordinària fins a la convocatòria del present Ple s’han dictat les resolucions
de la núm. 2021/137 a 2021/146 i de la núm. 2022/001 a 2022/008.

Per tot això el Ple es dona per assabentat.

4.DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

Es dona compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 de desembre de
2021, en aplicació del que disposa l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb
l’article 59 de les bases d’execució del pressupost que estableix que trimestralment, la intervenció,
presentarà al Ple Corporatiu, per conducte de l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell
de desagregació en què s’executi així com el resum dels moviments i estat de tresoreria des de
l’última sessió.
Per tot això el Ple es dona per assabentat.

5. CONEIXEMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
3/2004, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN
OPERACIONS COMERCIALS.
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Per part del secretari s’informa que es dona compte del compliment als terminis previstos a la Llei
15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament
corresponent al quart trimestre de 2021.

Els regidors/es han pogut examinar les dades trameses al Ministeri d’Hisenda.

Per tot això el Ple es dona per assabentat.

6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.4,
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA.

S’ha redactat una nova Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana per tal d'adaptar-la al Reial Decret Llei 26/2021, de 9 de novembre,
que va entrar en vigor el passat 10 de novembre, mitjançant el qual s'ha adaptat el TRLRHL a la
jurisprudència del Tribunal Constitucional (Sentències 59/2017, 126/2019 i 182/2021).

L'esmentat Reial Decret Llei conté una Disposició transitòria per a l'adaptació de les OOFF a la
nova normativa, establint l'obligació de modificar-les, en el termini de sis mesos des del 10 de
novembre per tal d'adequar-les al contingut del mateix.

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  l’article 12 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En aquest sentit, la modificació de la present Ordenança Fiscal obeeix al compliment de les
previsions normatives esmentades anteriorment.
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Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple
els següents

A C O R D S
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’Ordenança
fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, així com el seu text refós.

Segon.- L’acord definitiu de la modificació de la present Ordenança fiscal per a l’exercici de 2022,
així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així
com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats

7. APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA PER L’ORGANISME DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2021.

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici
2021 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, liquidats per
aquest ens.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons
transferits a aquest ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com
estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

 Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2021:

Rebuts 15.518,57 €
Liquidacions 786,14  €

 Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2021:

Rebuts 8.199,73 €
Liquidacions 4.245,95 €

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de
l’ORGT s’ha practicat correctament.
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Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple
els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria per l’Organisme de Gestió Tributària durant
l’exercici 2021 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe,
liquidats per aquest ens.

Segon.- Notificar els presents acords a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, als efectes
corresponents.

8. APROVACIÓ EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE PRESENTAT PER
L’ORGT.

D’acord amb la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, referent a la declaració
de crèdits incobrables.

Examinats els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueix en la Unitat de
Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació que consta a l’expedient.

Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com la impossibilitat de
satisfer el deute.

De conformitat amb el que disposa l’article 62 del Reglament general de recaptació i l’Ordenança
general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, sens perjudici de poder
fer efectius els dèbits en cas que el deutor esdevingui a una millor fortuna, per tot això, el Ple
aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple els següents

ACORDS

Primer.- Declarar incobrables i donar de baixa en el comptes la relació que s’adjunta i que consta
en detall a l’expedient:

Relació 21001: La present relació consta d'1 expedient, per un import total de CINQUANTA- VUIT
euros amb QUARANTA cèntims (58,40 €).

Segon.- Trametre aquest acord, així com la documentació adjunta a l’Organisme de Gestió
Tributària.
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9. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGESSA DE PAU I JUTGESSA DE PAU SUPLENT.

La secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va comunicar a
l’Ajuntament que s’iniciïn els tràmits que han de conduir a formular una proposta de nomenament
de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a de Vilanova de Sau, per haver finalitzat el termini de
quatre anys per al qual foren nomenats.

En data 4 d’octubre de 2021, el Ple de la Corporació, va acordar convocar públicament les vacants
de jutge de Pau i substitut, així com obrir el termini d’un mes natural, comptador des de la
publicació de l’Edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones que es trobessin
interessades en exercir el càrrec i reunissin les condicions legals adients, ho sol·licitessin
mitjançant escrit presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament; l’edicte fou publicat en el BOP de
8 d’octubre de 2021.

En data 15 d’octubre de 2021 i NRE 1287, M. Teresa Guiteras Nadeu, va sol·licitar en aquest
Ajuntament el seu nomenament com a jutgessa de Pau, atès que aquesta compleix amb els
requisits establerts en l’article 303 de la Llei Orgànica del poder Judicial.

Un cop finalitzat el termini només es va presentar una sol·licitud, no essent possible proposar un
jutge/essa de Pau substitut/a.

L’alcalde en data 17 de novembre de 2021 va resoldre ampliar el termini amb 15 dies hàbils
comptador des de la publicació de l’Edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que les
persones interessades en exercir el càrrec i reuneixin les condicions legals adients, ho sol·licitin
mitjançant escrit presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament. El present acord fou publicat en el
BOPB de data 23 de novembre de 2021.

En data 16 de desembre de 2021 i NRE 1583, Maria Teresa Orra Company, va sol·licitar en aquest
Ajuntament el seu nomenament com a jutgessa de Pau, o substituta atès que aquesta compleix
amb els requisits establerts en l’article 303 de la Llei Orgànica del poder Judicial.

De conformitat amb l’article 4 de les bases de la convocatòria aprovades pel Ple de l’Ajuntament en
data 15 d’octubre de 2021, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que
composen el Ple els següents

ACORDS

Primer.- Formular la proposta de nomenament de jutgessa de pau a M.Teresa Guiteras Nadeu i
jutgessa de pau suplent a Maria Teresa Orra Company.

Segon.- Notificar el present acord a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya per tal que procedeixi al nomenament de jutge de pau i suplent, de conformitat amb
l’elecció efectuada per aquest consistori.
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Tercer.- Comunicar el present acord als interessats.

10. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DELS CONCEPTES RETRIBUTIUS DEL PERSONAL AL
SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ I DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

En data 29 de desembre de 2021, s’ha publicat en el  BOE la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022.

En l’article 19.2 estableix: “En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de
2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios,
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad
es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado
personal al servicio del sector público”

L’article 24.2 estableix “La masa salarial del personal laboral del sector público estatal no podrà
experimentar un crecimiento superior al establecido en el artículo 19.Dos.”

La Disposició addicional 26ena, estableix el límit màxim total que poden percebre els membres de
les Corporacions Locals en funció del seu Règim de dedicació.

Existint suficient disponibilitat pressupostaria, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors
presents, dels set que composen el Ple els següents

ACORDS

Primer.- Incrementar en un 2 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2022, tots els conceptes
salarials que no s’incrementen de forma automàtica per a l’any 2022, del personal funcionari i
laboral de l’Ajuntament, així com dels membres electes de la Corporació que perceben retribució.

Segon.- D’acord amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a l’administració dels
recursos humans de la Diputació de Barcelona.

11. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ
DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA
D’OSONA.
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ANTECEDENTS

Els consells comarcals són entitats que participen en les tasques de protecció civil a Catalunya i
han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de protecció civil.
Correspon als consells comarcals d’elaborar i aprovar els plans d’assistència i suport en matèria de
protecció civil, per als municipis de llur àmbit.

El Consell d’Alcaldes de la comarca va informar favorablement el “Pla d’Assistència i Suport en
matèria de Protecció Civil de la Comarca d’Osona (PAS-PC)”, redactat pels serveis tècnics del
Consell Comarcal d’Osona. Posteriorment, es va aprovar inicialment pel Ple del Consell Comarcal
en data 21 de desembre de 2011; l’anunci d’aprovació inicial del Pla d’assistència i suport en
matèria de protecció civil de la comarca d’Osona es va publicar al BOP de Barcelona del dia
17/01/12, al BOP de Girona núm. 9 del dia 13/01/12, al DOGC núm. 6044 del dia 13/01/12, al diari
comarcal El 9 Nou del dia 09/01/12 i al tauler d’anuncis durant el termini de trenta dies; durant el
termini d’exposició pública i d’audiència als ajuntaments de la comarca no es va presentar cap
al·legació contra el Pla esmentat; per tant va quedar aprovat definitivament amb caràcter
automàtic. I en data 4/10/2012 va ser homologat pel Departament d’Interior – Direcció General de
Protecció Civil.

Aquest Pla té com a objectiu donar suport i assistència als municipis de la comarca, donant
resposta a les tasques de planificació i prevenció, d’emergències i de retorn a la normalitat
definides en l’àmbit de la protecció civil.

Pel desenvolupament del Pla es requereix que s’hi adhereixin els diferents municipis de la comarca
així com l’establiment d’una estructura de cooperació supramunicipal permanent. Hi ha la
necessitat de continuar amb aquesta cooperació per part de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.

L’aprovació del Pla i l’establiment del règim de cooperació i delegació s’enquadren en la Llei
4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya, així com en el 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, el
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova Text refós de la Llei de
l’Organització comarcal de Catalunya i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

D’acord amb el que s’ha manifestat les parts, en l’exercici de les seves respectives competències i
en el marc del que disposen la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya acorden subscriure un conveni de cooperació.

De conformitat amb el que disposa l’article 47.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic les administracions públiques poden subscriure convenis amb subjectes de dret
privat, havent-se de justificar la seva necessitat i oportunitat, tal com s’assenyala en els
antecedents d’aquest acord.
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El present conveni té per objecte la cooperació en la implantació i execució del Pla d’Assistència i
Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona (PAS-PC). Aquesta implantació es
concreta en l’establiment d’una organització logística de suport, assistència i cooperació comarcal
a les funcions municipals de protecció civil - tant en la planificació i prevenció, com en l’emergència
i en la rehabilitació - per a la consecució de les finalitats bàsiques que estableix l’article 3 de la Llei
de Protecció Civil de Catalunya.

FONAMENTS JURÍDICS

 Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya
 Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova Text refós de la Llei de

l’Organització comarcal de Catalunya.
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de

règim local de Catalunya.
 La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions

públiques.
 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions

públiques de Catalunya.
 El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions

públiques.
 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.

Vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, i 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

El Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar la subscripció d’un conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla
d’Assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona, que té per objecte la
cooperació en la implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil
de la comarca d’Osona (PAS-PC). Aquesta implantació es concreta en l’establiment d’una
organització logística de suport, assistència i cooperació comarcal a les funcions municipals de
protecció civil - tant en la planificació i prevenció, com en l’emergència i en la rehabilitació - per a la
consecució de les finalitats bàsiques que estableix l’article 3 de la Llei de Protecció Civil de
Catalunya.
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Segon.- Publicar aquests acords al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament als efectes del seu
general coneixement i al Portal de Transparència de l’Ajuntament.

Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració i qualsevol altre
document que sigui necessari per a l’efectivitat dels acords.

Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona.

Cinquè.- L’aprovació resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. En tot cas, es
faculta a l’alcalde per a la gestió de la despesa que se’n derivi a partir de la signatura del present
conveni.

ANNEX

CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA
I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA D’OSONA

REUNITS

D’una part, el senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, en qualitat de president del Consell
Comarcal d'Osona, que actua en virtut de les facultats que legalment li atribueix l’article 13 del Text
Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, i facultat expressament per aquest acte, per resolució de Presidència núm. XXX de
data XXX, assistit pel secretari de l’entitat, el senyor Valentí Costa Casademunt.

De l’altra, el/la senyor/a XXX   , alcalde/ssa-president/a de l'Ajuntament de XXX    , amb seu a XXX
de XXX , amb número d’identificació fiscal XXX, i facultat expressament per aquest acte, per acord
de Ple/Junta de Govern Local adoptat en la sessió del dia XXX, assistit per/la secretari/ària de la
corporació, el/la senyor/a XXX.

MANIFESTEN

1. Els consells comarcals són entitats que participen en les tasques de protecció civil a Catalunya i
han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de protecció civil.

2. Correspon als consells comarcals d’elaborar i aprovar els plans d’assistència i suport en matèria
de protecció civil, per als municipis de llur àmbit.

3. El Consell d’Alcaldes de la comarca va informar favorablement el “Pla d’Assistència i Suport en
matèria de Protecció Civil de la Comarca d’Osona (PAS-PC)”, redactat pels serveis tècnics del
Consell Comarcal d’Osona. Posteriorment, es va aprovar inicialment pel Ple del Consell
Comarcal en data 21 de desembre de 2011; l’anunci d’aprovació inicial del Pla d’assistència i
suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona es va publicar al BOP de Barcelona
del dia 17/01/12, al BOP de Girona núm. 9 del dia 13/01/12, al DOGC núm. 6044 del dia
13/01/12, al diari comarcal El 9 Nou del dia 09/01/12 i al tauler d’anuncis durant el termini de
trenta dies; durant el termini d’exposició pública i d’audiència als ajuntaments de la comarca no
es va presentar cap al·legació contra el Pla esmentat; per tant va quedar aprovat definitivament
amb caràcter automàtic. I en data 4/10/2012 va ser homologat pel Departament d’Interior –
Direcció General de Protecció Civil.
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4. Aquest Pla té com a objectiu donar suport i assistència als municipis de la comarca, donant
resposta a les tasques de planificació i prevenció, d’emergències i de retorn a la normalitat
definides en l’àmbit de la protecció civil.

5. Pel desenvolupament del Pla es requereix que s’hi adhereixin els diferents municipis de la
comarca així com l’establiment d’una estructura de cooperació supramunicipal permanent.

6. D’acord amb la proposta continguda en el PAS-PC, l’estructura de cooperació comarcal es
concretarà en l’assignació de personal propi del Consell a nivell polític, i tècnic-administratiu.

7. En general l’aprovació del Pla i l’establiment del règim de cooperació i delegació s’enquadren en
la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya, així com en el 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, el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova Text refós de la Llei
de l’Organització comarcal de Catalunya i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta cooperació i delegació, les entitats locals atorgants
convenen els següents

PACTES

PRIMER.- Objecte del conveni

El present conveni té per objecte la cooperació en la implantació i execució del Pla d’Assistència i
Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona (PAS-PC).

Aquesta implantació es concreta en l’establiment d’una organització logística de suport, assistència
i cooperació comarcal a les funcions municipals de protecció civil - tant en la planificació i
prevenció, com en l’emergència i en la rehabilitació - per a la consecució de les finalitats bàsiques
que estableix l’article 3 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya.

SEGON.- Compromisos de les parts.

a. Correspon al Consell Comarcal d’Osona

El Consell Comarcal d’Osona és l’organisme responsable de la implantació i execució del PAS-PC.

El Consell Comarcal d’Osona s’obliga a:

 Vetllar per a la bona implantació i execució del PAS-PC.
 Assignar al personal necessari segons l’establert al PAS-PC pel correcte funcionament del

mateix i dotar-lo de la infraestructura de treball necessària, posant a la seva disposició les
instal·lacions del Consell Comarcal i els mitjans i recursos disponibles.

 Posar a disposició del PAS-PC els recursos humans i materials disponibles en cas
d’emergència.

 Actualitzar i revisar el PAS-PC d’acord amb el calendari previst en el propi Pla.
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 Designar una persona referent del Consell Comarcal i el seu suplent per a la coordinació del
PAS-PC.

 Cercar ajudes per millorar l’assistència i el suport comarcal als ajuntaments en matèria de
protecció civil

 Redactar, actualitzar, revisar i donar suport en la implantació dels Documents Únics de
Protecció Civil Municipal (Duprocim)

 Oferir el servei de compra conjunta de fundents, material o altres i distribució als municipis
que ho sol·licitin.

 Gestió i cessió de la carpa per emergències a aquells municipis que ho sol·licitin. En cassos
d’emergència, es prioritzarà en funció de l’emergència i dels serveis d’emergència.

b. Correspon a l’Ajuntament de XXXXX

L’adhesió del municipi d’ XXXXX al Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la
comarca de la Selva (PAS) li suposa l’obligació de:

 Posar a disposició del PAS-PC els recursos humans i materials disponibles en cas
d’emergència, d’acord amb el catàleg de mitjans i recursos comarcal.

 Participar en el finançament de les despeses d’un/a tècnic/a de protecció civil comarcal,
d’acord amb el que s’estableix a l’apartat quart d’aquest conveni.

 Aportar la informació disponible necessària per a l’actualització i revisió del PAS- PC.
 Autoritzar al Consell Comarcal perquè obtingui la informació i la cooperació d’altres

administracions públiques i, específicament, les dades dels plans de protecció civil elaborats
per la Diputació de Barcelona, incloses les dades personals que es requereixin per
actualitzar i revisar el PAS-PC.

 Designar una persona referent del municipi i el seu suplent per a la coordinació del PAS-PC.
 La possible utilització de recursos o mitjans que ocasioni despeses econòmiques requerirà la

conformitat del responsable de l’Ajuntament beneficiari, qui s’haurà de fer càrrec de les
despeses.

L’adhesió del municipi d’ XXXXX al Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la
comarca d’Osona (PAS) li permet encomanar també, prèvia petició individualitzada i subjecte al
pagament del corresponent preu públic establert a les ordenances fiscals, els següents serveis:

 La redacció, per part Consell Comarcal, dels Plans d’Autoprotecció d’Instal·lacions i
Activitats municipals recollits en l’Annex I del Decret 30/2015 d’acord amb els
procediments i taxes establertes per a l’any en curs.

 La redacció dels informes per la homologació dels Plans d’Autoprotecció
d’Instal·lacions d’àmbit local. I l’elaboració d’al·legacions per la homologació dels Plans
d’Autoprotecció d’àmbit autonòmic, d’acord amb els procediments i taxes establertes
per a l’any en curs.

TERCER.- Compliment de l’article 50.3 de la Llei 4/97, de 20 de maig, de Protecció Civil de
Catalunya.

L’Ajuntament de XXXXX en virtut de la seva adhesió al PAS_PC faculta tan àmpliament com en
dret sigui menester al Consell Comarcal d’Osona, pel supòsit de creació, manteniment i gestió del
Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal d’Osona (CCEC), amb la única finalitat de donar
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compliment a allò que preveu l’article 50.3 de la Llei 4/97, de 20 de maig, de Protecció Civil de
Catalunya.

En cap cas el servei d’assistència i suport comarcal substituirà l’autoritat que la Llei de Protecció
Civil atorga a l’alcalde en el seu àmbit municipal (article 40), ni l’eximirà de les seves
responsabilitats.

QUART.- Finançament

 L’Ajuntament de XXXXX, participarà en el finançament del servei de protecció civil comarcal.
 Aquesta participació es calcula a raó del nombre de riscos municipals de caràcter obligatori
per municipi, per un import fixat per la redacció i manteniment del duprocim, pel nombre
d’habitants censats al municipi i la quantitat corresponent a les despeses indirectes,
corresponent-li un import total anual de XXXXX, segons el detall de la taula de l’Annex I.

 L’aportació municipal es farà efectiva anualment dins del primer trimestre de l’any, contra
liquidació de la tresoreria comarcal.

CINQUÈ.- Vigència

La vigència del conveni es fixa en quatre anys a comptar de la data de la seva signatura. Aquest
conveni es prorrogarà any a any si cap de les parts expressa el contrari.

Per tal que la pròrroga no tingui efecte, s’haurà de comunicar la voluntat de no continuar la relació
convinguda amb una anticipació de tres mesos a la data de finalització de vigència, ja sigui del
termini inicial o de qualsevol de les pròrrogues.

SISÈ.- Modificacions

Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud raonada i
degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de les dues entitats signants del
present conveni.

Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les
parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, formant part integrant del
mateix.

SETÈ.- Causes de resolució del conveni

El conveni quedarà resolt per les següents causes:
1. Per mutu acord de les parts.
2. Per incompliment de les obligacions establertes en aquest Conveni per qualsevol de les

parts.
3. Per impossibilitat d’aconseguir el seu objecte o la finalitat prevista en aquest Conveni.
4. Per manca de finançament suficient per a la prestació de la col·laboració compromesa.
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5. Per qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest Conveni o en el marc
normatiu vigents.

VUITÈ.- Interpretació

Correspondrà als òrgans signataris del present Conveni la seva interpretació.

NOVÈ.- Naturalesa

El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i ,en allò no previst específicament, es regirà per les previsions
comunes de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, per la normativa en matèria de Protecció civil i la resta de normativa
sectorial que sigui materialment aplicable a l’objecte del Conveni i, subsidiàriament, per les normes
generals administratives que resultin d’aplicació.

DESÈ.- Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del present Conveni,
es aquells casos en que no s’assoleix l’acord entre les parts que l’han formalitzat, seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de Barcelona, amb
renúncia expressa de les parts al fur que els pugui correspondre.

ONZÈ.- Tramesa del conveni i publicitat.

De conformitat amb allò establert a l’article 309.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, el
Consell Comarcal d’Osona donarà trasllat del present Conveni, així com dels acords d’aprovació, al
registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i les dades
principals es publicaran al Portal de la Transparència.

DOTZÈ.- Protecció de dades

Ambdues parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableixen la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament de la Llei
orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, en relació amb les dades personals
a les quals tinguin accés durant la vigència del present conveni.

Els instruments específics de col·laboració determinaran les obligacions de les parts en relació
amb la protecció de dades personals i el deure de confidencialitat de conformitat amb el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 de protecció de les
persones físiques en relació al tractament de dades personals i la resta de normativa aplicable.

I en prova de conformitat signen digitalment el conveni en la data assenyalada en el corresponent
certificat electrònic.
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I. Annex

COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I ELS AJUNTAMENTS DE LA
COMARCA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA D’OSONA
QUADRE ANNEX – 28/10/2021

Municipi
Habitants
(2020)

R i s c o s
obligats

C o s t
R i s c
30€/risc

Duprocim Trams
Despeses
indirectes
(6%)

COST MUNICIPI

Alpens 261 3 90 300 200 35,4 625,4
Balenyà 3840 3 90 300 350 44,4 784,4
Calldetenes 2513 2 60 300 350 42,6 752,6
Centelles 7513 4 120 300 550 58,2 1028,2
El Brull 258 4 120 300 200 37,2 657,2
Espinelves 221 2 60 300 200 33,6 593,6
Folgueroles 2265 4 120 300 350 46,2 816,2
Gurb 2713 5 150 300 350 48 848
Les Masies de Roda 719 3 90 300 200

35,4 625,4
Les Masies de
Voltregà

3132 4 120 300 350
46,2 816,2

Lluçà 276 2 60 300 200 33,6 593,6
Malla 272 3 90 300 200 35,4 625,4
Montesquiu 1030 3 90 300 350 44,4 784,4
Muntanyola 632 2 60 300 200 33,6 593,6
Olost 1202 3 90 300 350 44,4 784,4
Orís 322 5 150 300 200 39 689
Oristà 549 3 90 300 200 35,4 625,4
Perafita 405 2 60 300 200 33,6 593,6
Prats de Lluçanès 2604 3 90 300 350 44,4 784,4
Roda de Ter 6490 3 90 300 550 56,4 996,4
Rupit - Pruit 271 3 90 300 200 35,4 625,4
Sant Agustí
de Lluçanès

89 2 60 300 200
33,6 593,6

Sant Bartomeu del
Grau

884 3 90 300 200
35,4 625,4

Sant Boi de
Lluçanès

580 2 60 300 200
33,6 593,6

Sant Hipòlit de
Voltregà

3540 3 90 300 350
44,4 784,4

Sant Julià de
Vilatorta

3140 3 90 300 350 44,4 784,4

Sant Martí
d'Albars

114 2 60 300 200
33,6 593,6

Sant Martí de
Centelles

1184 3 90 300 350
44,4 784,4
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Sant Pere de
Torelló

2470 3 90 300 350
44,4 784,4

Sant Quirz de
Besora

2154 4 120 300 350
46,2 816,2

Sant Sadurní
d’Osormort

76 3 90 300 200
35,4 625,4

Sant Vicenç
de
Torelló

2058 4 120 300 350
46,2 816,2

Santa Cecília de
Voltregà

182 2 60 300 200
33,6 593,6

Santa Eugènia de
Berga

2278 3 90 300 350
44,4 784,4

Santa Eulàlia de
Riuprimer

1383 3 90 300 350
44,4 784,4

Santa Maria
de
Besora

161 3 90 300 200
35,4 625,4

L'Esquirol 2186 4 120 300 350 46,2 816,2
Seva 3544 4 120 300 350 46,2 816,2
Sobremunt 78 2 60 300 200 33,6 593,6
Sora 212 2 60 300 200 33,6 593,6
Taradell 6640 3 90 300 550 56,4 996,4
Tavèrnoles 322 2 60 300 200 33,6 593,6
Tavertet 105 3 90 300 200 35,4 625,4
Tona 8356 2 60 300 550 54,6 964,6
Torelló 14400 4 120 300 550 58,2 1028,2
Vidrà 177 3 90 300 200 35,4 625,4
Viladrau 1047 5 150 300 350 48 848
Vilanova de Sau 312 4 120 300 200 37,2 657,2

Trams:
Habitants Import (€)
0 – 1000 200
1000-5000 350
5000-20000 550

12. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PLA COMARCAL D'IGUALTAT DE GÈNERE.

FETS/ANTECEDENTS

Al llarg de les darreres dècades, i des de diferents institucions, s’ha desenvolupat un marc
legislatiu en matèria d’igualtat entre dones i homes amb l’objectiu d’eliminar qualsevol tipus de
desigualtat o discriminació, directa o indirecta. La lluita contra les discriminacions ha trobat en el
desenvolupament normatiu una estratègia d’erradicació. És a partir de les primeres declaracions
de drets humans, que es reconeix la igualtat entre dones i homes com un dret universal.
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En aquest sentit, el Consell Comarcal d’Osona ha fet l’encàrrec de redactar el Pla Comarcal
d’igualtat de Gènere d’Osona (2016–2020) amb l’objectiu general de definir el conjunt integrat i
sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les dones i els homes dels municipis que
conformen la comarca d’Osona puguin assolir el seu màxim potencial i participar en tant que
ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap discriminació per raó de gènere.

El Ple del Consell Comarcal d’Osona per acord del dia de 29 de juny de 2016 va aprovar el Pla
Comarcal d’igualtat de Gènere d’Osona 2016-2020. Durant el 2020, no es va poder establir el
procés d’elaboració del nou pla, centrant-se entre el 2020 i 2021 en l’avaluació d’aquest.

Vist l’acord de Ple celebrat en data 15 de desembre de 2021 per aprovar la pròrroga Pla comarcal
d’igualtat de gènere d’Osona, fins a la redacció del nou Pla, i la voluntat de l’Ajuntament de
Vilanova de Sau d’aprovar l’adhesió a la pròrroga d’aquest.

FONAMENTS DE DRET

Constitució Espanyola. Propugna la igualtat com a valor superior de l’ordenament jurídic espanyol
en el seu article 1.1. Així, proclama el dret a la igualtat i fa una prohibició expressa a la
discriminació per raó de sexe en l’article 14 i estableix, a l’article 9.2, l’obligació dels poders públics
a promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra
siguin reals i efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social d’igualtat.

Llei orgànica 3/2007. Desenvolupant aquesta obligació constitucional, i les derivades del marc
normatiu comunitari en matèria d’igualtat, l’any 2007 es va aprovar la Llei orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH).

El Reial Decret Legislatiu 5/2012, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’estatut bàsic de l’empleat públic, obliga les administracions públiques a respectar la igualtat de
tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides
a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. I, sense perjudici de l’anterior,
hauran d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de
condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable, en els termes que preveu.

Estatut d’Autonomia de Catalunya. Propugna els drets de les dones en el capítol I. Drets i deures
de l’àmbit civil i social. Al capítol 5è, Principis rectors, concretament l’article 40, instaura l’obligació
dels poders públics de promoure la igualtat de totes les persones amb independència, entre altres,
del seu sexe.

Llei 5/2008, del dret a les dones per a l’erradicació de la violència masclista, amb les modificacions
de la Llei 17/2020.

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes

Per tot això, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple
els següents

ACORDS
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Primer.- Aprovar la prorroga i l’adhesió al Pla comarcal  d’igualtat de gènere d’Osona aprovat pel
Ple del Consell Comarcal d’Osona en data 15 de desembre de 2021, el qual tindrà una vigència
fins que estigui el nou Pla.

Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.

13. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PLA COMARCAL D'IGUALTAT PER RAÓ
D'ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE D'OSONA.

FETS/ANTECEDENTS

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transbòfia (LGTBI), estableix
que els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a
fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.

En aquest sentit, el consell Comarcal d’Osona és una de les entitats locals que està obligada a
elaborar una diagnosi local, dissenyar i realitzar un pla de formació i sensibilització als
treballadors/es de l’administració local, promoure la incorporació de la perspectiva LGTBI en les
polítiques públiques locals i dissenyar protocols de coordinació amb el Servei d’Atenció Integral de
la Generalitat per atendre a les persones víctimes de l’homofòbia, bifòbia o transfòbia i derivar les
denúncies recollides des de les diferents oficines municipals, promoure l’elaboració de una
diagnosi per conèixer la situació de les persones LGTBI dels municipis, promoure la implementació
de la Llei 11/2014 en tots aquells continguts que siguin competència municipal (educació, salut,
seguretat, comunicació, lleure i en l’àmbit de les contractacions) i garantir l’atenció  a les víctimes
de l’homofòbia, bifòbia o transfòbia dels municipis.

És en aquest sentit que, el 2015, amb el suport de la Diputació de Barcelona es va redactar el Pla
comarcal que recollia la diagnosi i el pla d’acció.

El Ple del Consell Comarcal d’Osona de 29 de juny de 2016 va aprovar l’esmentat Pla a nivell
comarcal pel període 2016-2020. Durant el 2020, no es va poder establir el procés d’elaboració del
nou pla, centrant-se entre el 2020 i 2021 en l’avaluació d’aquest.

Vist l’acord de Ple celebrat en data 15 de desembre de 2021 per aprovar la pròrroga del Pla marc
d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona, fins a la redacció del nou pla, i
la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova de Sau d’aprovar l’adhesió de la pròrroga d’aquest.

FONAMENTS DE DRET

Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transbòfia (LGTBI), específica, a l’article 3.2,
que la Generalitat i els Ens locals han de garantir el compliment d’aquesta Llei i promoure les
condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.
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L’article 1.1 de l’esmentada Llei, té per objecte establir i regular els mitjans i mesures per a fer
efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o
expressió de gènere en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens
locals tenen competència.

L’article 6.h) especifica que aquesta Llei ha d’assegurar la cooperació interadministrativa.

L’article 27, estableix que “les administracions públiques de Catalunya han de garantir a les
persones LGBTI que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència discriminació
el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva”.

El Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar la prorroga i l’adhesió al Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació sexual
i identitat de gènere d’Osona, aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en data 15 de
desembre de 2021, el qual tindrà una vigència fins que estigui el nou Pla.

Segon.-. Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.

14. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.

La regidora Pilar Sancho Orra manifesta que hi ha visitants que deixen brut l’entorn i pregunta si hi
ha alguna manera d’educar i sensibilitzar a la gent.
L’alcalde respon que hi ha cartells indicatius que no es poden tirar deixalles, però que
malauradament és una problemàtica de tots els municipis que hi hagi visitants pocs sensibilitzats.

En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i quaranta-un minuts, l’alcalde
aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari       L’Alcalde
Jordi Gros Roca     Joan Riera Comellas
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