
Dʼacord amb el què regula el DECRET LEGISLATIU 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
el dia 13 dʼoctubre de 2010 es va presentar davant el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya la proposta 
formal per a la creació de la comarca del Lluçanès. La sol·licitud la van fer els 
ajuntaments dʼAlpens, Lluçà, Olost, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de 
Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí dʼAlbars i Sobremunt. Tres 
ajuntaments, Oristà, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès van expressar 
mocions de suport a la creació de la comarca i, únicament, el municipi de Sant 
Bartomeu del Grau no es va manifestar al respecte. 

Article 6 
Procediment 
6.1 La iniciativa per a la modificació de les demarcacions comarcals pot ésser adoptada: 
a) Pel municipi o pels municipis interessats. 
 
Els acords dels nou ajuntaments esmentats suposaren que dues terceres parts 
dels municipis que havien de constituir la comarca del Lluçanès van expressar 
el seu consentiment exprés i representaven el setanta  per cent (70%) de la 
població de la comarca. (5.799 habitants sobre un cens total de 8.145 habitats el 
2009), complint el requisit inicial per poder iniciar un expedient de creació dʼuna 
nova comarca, el Lluçanès. 

Article 8 
Procediment i requisits 
8.2 No es pot crear cap comarca sense el consentiment exprés de dues terceres parts dels municipis que l'haurien de 
constituir, els quals han de representar, com a mínim, la meitat de la població de la comarca, o bé de la meitat dels 
municipis afectats, els quals han de representar, com a mínim, dues terceres parts de la població de la comarca. 
 
A la sessió de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya celebrada el  
13 de febrer de 2014 sʼacordà amb el vot per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, dʼinformar favorablement lʼexpedient de creació de la comarca del 
Lluçanès, esmentant en el debat que, atès que també sʼestava tramitant la 
resolució de la proposta de creació de la comarca del Moianès, es miraria de 
tramitar els dos expedients de creació de comarca (Moianès i Lluçanès) a la 
vegada.  

Lʼinforme de la Comissió Jurídica Assessora fou emès en la sessió de 19 de 
juny de 2014, acabant així els passos que exigeix la Llei per a completar 
lʼexpedient de creació de la comarca i ja només restava la redacció i posterior 
elevació al Govern de lʼavantprojecte de Llei corresponent. 

Article 6 
Procediment 
6.3 El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha de sotmetre la proposta a informació pública i n'ha de 
sol·licitar un informe als ajuntaments i als consells comarcals afectats. Després, ha de sotmetre l'expedient a informe de 
la Comissió de Delimitació Territorial i, posteriorment, de la Comissió Jurídica Assessora. 
6.4 Un cop completat l'expedient, el Departament de Governació i Relacions Institucionals l'ha de lliurar a qui hagi fet la 
proposta de modificació de les demarcacions comarcals en el cas que sigui titular de la iniciativa legislativa, o bé ha 
d'elevar al Govern l'avantprojecte de llei corresponent. 
 
Posteriorment, de resultes de la interpel·lació al Govern sobre la resolució de 
lʼexpedient de creació de la comarca del Moianès presentada per lʼaleshores 
diputat i alcalde Moià, Dionís Guiteras i Rubio i de les posteriors esmenes 
presentades pels Grups Parlamentaris dʼIniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el 
Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, en la sessió del 30 dʼoctubre de 
2014,  la Moció 153/X sobre la creació de les comarques del Moianès i el 
Lluçanès... i va instar el Govern de la Generalitat a: 

a) Iniciar el tràmit, amb caràcter immediat, per a la realització dʼuna consulta mitjançant la qual 
tots els municipis que ho van sol·licitar referendin la voluntat de creació de la comarca del 



Moianès, abans de la presentació del projecte de llei. Aquesta consulta sʼha de celebrar, en tot 
cas, abans del 31 de desembre de 2014 

b) Presentar-li el projecte de llei de creació de la comarca del Moianès, pel procediment de 
lectura única, dʼacord amb la legislació actual, dins el mes següent a la celebració de la 
consulta, si aquesta és la voluntat dels ciutadans que hi participen. 

 c) Seguir el mateix procediment per a la creació de la comarca del Lluçanès, i en el mateix 
moment temporal, si aquesta és la voluntat dels municipis que van demanar la creació 
dʼaquesta comarca. En el cas que les consultes a les dues comarques no es poguessin 
celebrar perquè lʼEstat les impugnés, no es tramitarà la llei com a lectura única, sinó pel 
procediment dʼurgència. 

 d) Fer efectiva, abans del 31 de desembre de 2014 –data límit dʼadscripció dels consorcis a un 
ens superior– una solució viable per tal de garantir la continuïtat dels consorcis del Moianès i el 
Lluçanès, de manera consensuada amb els municipis que en formen part.  

Tot i que, en la moció aprovada, sʼinstava al fet que les consultes sʼhavien de 
celebrar abans del 31 de desembre de 2014 i, si era la voluntat dels municipis 
que van demanar la creació de la comarca del Lluçanès, en el mateix moment 
temporal que se celebrés la relativa a la comarca del Moianès, malgrat la 
voluntat de dos municipis en què fos així, finalment es va acordar posposar la 
celebració de la consulta un cop passades les eleccions municipals i constituïts 
els nous ajuntaments, fixant com a data de celebració de la consulta el 26 de 
juliol de 2015.  

Per part del departament de Governació i Relacions Institucionals es van 
comunicar unes regles específiques del Procés de participació ciutadana sobre 
la creació de la comarca del Lluçanès on, entre altres, sʼestableix que: 

Article 1.1 
El període durant el qual té lloc la campanya informativa i el debat públic sʼinicia el 26 de juny 
de 2015. Té una durada de trenta dies i finalitza a les zero hores del dia 24 de juliol de 2015. 
 
Article 9  Pregunta 
Es proposa realitzar aquesta pregunta a la ciutadania del Lluçanès: Vols que el teu municipi 
formi part de la comarca del Lluçanès? 
 
Article 10  Publicació de lʼavaluació final 
Després de lʼaprovació de lʼinforme valoratiu, lʼÒrgan de Control publica en els taulers dʼanuncis 
dels ajuntaments de lʼàmbit territorial determinat el resultat global  de lʼavaluació final del procés 
de participació ciutadana que, en tot cas, ha dʼincloure el resum de resultats per municipi i de 
les conclusions de lʼinforme global valoratiu emès per lʼòrgan de control. 
 
Article 11 Retiment de comptes 
Els plens dels municipis afectats realitzen un pronunciament públic respecte a lʼavaluació final i 
al posicionament de la creació de la nova comarca, tenint en compte que no és jurídicament 
vinculant. 
Posteriorment i en base a lʼinforme global dels resultats conjunts de tot el Lluçanès emès per 
lʼòrgan de control, el Departament de Governació i Relacions Institucionals es compromet a 
donar tràmit a lʼexpedient administratiu de la creació de la nova comarca compresa pels 
municipis que han aprovat per ple, després del procés participatiu, la seva voluntat de formar-
ne part. 
 

El dia 8 de juliol de 2015, en una reunió celebrada a Barcelona a la seu del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals on hi eren convocats els alcaldes del Lluçanès, 
el Delegat del Govern a la Catalunya Central, els presidents dels consells comarcals de 
les comarques afectades per la creació de la nova comarca, el Director Tècnic del 
Consorci del Lluçanès, la Directora General dʼAdministració Local i el Secretari de 
Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, es va acordar: 

1.- Establir una participació mínima del 35% del còmput global dels municipis participants en el 
Procés de Participació Ciutadana sobre la creació de la comarca del Lluçanès, que sʼha de 



cel.lebrar el proper dia 26 de juliol dʼenguany, coma xifra a partir de la qual es pot donar 
validesa al resultat del procés. 
 
2.- Sʼestableix que la capital de la futura comarca del Lluçanès, en cas de que el procés sigui 
en sentit positiu, serà el municipi de Prats de Lluçanès. 
 
3.- Qualsevol municipi on el resultat del procés sigui negatiu a la proposta de creació de la 
futura comarca, quedarà exclòs de la mateixa, sense que això suposi un obstacle per a la 
tramitació de la futura Llei de creació de la comarca per part del Govern i del Parlament de 
Catalunya. 
Tanmateix, en el cas que un municipi contrari al procés suposi una discontinuïtat geogràfica de 
la futura comarca, serà el Parlament de Catalunya qui decidirà al respecte de la seva inclusió o 
creació de la comarca en la tramitació de lʼesmentada Llei. 
 
4.- En cas de resultat positiu en dues terceres parts dels municipis, que representin almenys la 
meitat de la població, o bé de la meitat dels municipis els quals representin dues parts de la 
població, el Departament de Governació farà els tràmits necessaris per traslladar al Parlament 
de Catalunya la proposta de Llei que permeti la creació de la nova comarca del Lluçanès. En 
cas contrari no es tramitaria lʼesmentada proposta de creació de la nova comarca. 
 
5.- Donat que en cas de que el procés obtingui un resultat positiu, la creació del futur Consell 
Comarcal, si sʼescau, no seria realitzable fins després de les eleccions municipals del 2019, 
sʼestablirà un període transitori, en el qual les parts implicades, bàsicament Municipis, a través 
de la creació dʼun Consell dʼAlcaldes, i Consells Comarcals, dʼOsona, Berguedà i Bages, 
conjuntament amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals, es comprometen a 
elaborar un Pla dʼActuació que permeti trobar els mecanismes de transició que permetin 
avançar en tots aquells temes a acordar sobre el funcionament com a Comarca. 
 
És sobre aquest darrer acord que hi volem fer una sèrie dʼapreciacions atès que, segons 
el nostre punt de vista, són aquestes clàusules les que ens han portat a lʼatzucac en què 
ens trobem en aquests moments. 
 
Primera.- Lʼacord es va fer el dia 8 de juliol de 2015, tretze dies després dʼhaver 
començat la campanya informativa i debat públic (26.06) i només setze dies abans de la 
data de finalització (24.07), suposant una modificació substantiva de les regles de 
participació establertes. 
 
Segona.- Estableix un mínim de participació per a donar validesa a la consulta. Això no 
es va exigir a la consulta sobre la creació de la comarca del Moianès, el què ens suposa 
un greuge comparatiu. Amb tot, es va superar aquest 35% de participació en tots i 
cadascun dels municipis consultats. 
 
Tercera.- Acorden que els municipis on el resultat sigui negatiu a la creació de la 
comarca, en puguin quedar exclosos de la mateixa. Això, a parer nostre, entra en 
contradicció amb què dicta la Llei de lʼorganització comarcal de Catalunya, que només 
demana el consentiment exprés de dues terceres parts dels municipis que l'haurien de 
constituir, els quals han de representar, com a mínim, la meitat de la població de la 
comarca, o bé de la meitat dels municipis afectats, els quals han de representar, com a 
mínim, dues terceres parts de la població de la comarca. 
No creiem que les persones que es van reunir, tot i els càrrecs de representació que 
ostenten, disposin de la legitimitat per a modificar lleis existents. Aquesta facultat 
només la tenen els representants del Parlament. 
 
Quarta.- La moció aprovada pel Parlament de Catalunya instava a referendar la voluntat 
de creació de la comarca del Lluçanès, per aquest motiu sʼhavien dʼassolir els mínims 
de representació de municipis i/o de població exigits, que hem citat diverses vegades i 
això es va obtenir. 
 
Cinquena.- Esmenten que, cas de resultat positiu, la creació del futur Consell Comarcal, 
si sʼescau, no seria realitzable fins després de les eleccions municipals del 2019. En 
aquest punt només volem mostrar un cop més el greuge comparatiu amb referència a la 
creació dʼaltres comarques com per exemple les del Pla de lʼEstany, Pla dʼUrgell i de 
lʼAlta Ribagorça (Disposició Final Primera - Llei 5/1988, de 28 de març) i a què en cap 
moment, abans de la tria de la data de la consulta, es va comentar aquest fet. 
 
Per altra banda, volem al·ludir al desencís i la manca de confiança en els estaments 
polítics que sʼha instaurat en els habitants del Lluçanès: 
- Des de la celebració de la consulta que no sʼha donat cap resposta clara ni valoració 
dels resultats de la mateixa.  



- Sabem i han dit que sʼhan fet reunions dels alcaldes amb el departament de 
Governació per veure com podien sortir de lʼatzucac en què ells mateixos es van ficar, 
però no sʼha donat cap informació concreta a la ciutadania. 
- Ens hem assabentat per la premsa, molts mesos després de la realització del procés 
participatiu, que el Consorci del Lluçanès fou assignat al Consell Comarcal dʼOsona el 
mes de febrer del 2015, argumentant com a motiu per no informar-ho abans per part dels 
representants dʼaquest ens, algun dels quals són càrrecs públics a la nostra comarca, 
que, no ho havien fet per tal de no influir en el procés??. 
- Recentment, hem sabut que sʼha demanat assignar el Consorci a lʼajuntament de Prats 
de Lluçanès per un període curt i transitori fins a la creació de la comarca. 
 
Finalment i com a conclusió de tot plegat, la Plataforma el Lluçanès és Comarca, atesos: 
- els resultats assolits en el procés participatiu celebrat als 13 municipis del Lluçanès en 
què es van obtenir un total de vots positius de 2.656, la qual cosa representa un 70,73% 
de les paperetes emeses mentre que els vots del no foren 993, és a dir, un 26,44% del 
total. 
- que el sí va guanyar a vuit municipis i el no a cinc. 
- que els Plens dʼaquests vuit municipis han referendat la sol·licitud de creació de la 
comarca del Lluçanès. 
- que representen més de la meitat dels municipis que lʼhan de constituir i el setanta  per 
cent (70,43%) de la població de la comarca. (5.502 habitants sobre un cens total de 7.812 
habitats el 2015). 
- que compleixen, de nou el requisit inicial per poder iniciar un expedient de creació 
dʼuna nova comarca, el Lluçanès. 
 
Demanem que, tal com està establert i amb la màxima celeritat possible,  es redacti el 
projecte de llei de creació de la comarca del Lluçanès, amb la inclusió dels 13 municipis 
i es presenti davant el Parlament de Catalunya per a ser aprovada seguint el 
procediment de lectura única. 
 
Prats de Lluçanès, 19 de febrer de 2016. 
 
 
 
 

 

 

 

 


