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Política i societat 6 NoU9el

CDC d’Osona insta  
els seus caps de llista  
a presentar la moció  
de la sobirania fiscal  

Compromís 
de reactivar la 
plataforma El 
Lluçanès és Comarca
Prats de lluçanès L’Ateneu 
Lokal de Prats de Lluçanès 
va acollir, divendres al ves-
pre, la primera reunió de la 
nova etapa de la plataforma 
El Lluçanès és Comarca. 
De la trobada en va sortir 
el compromís de reactivar 
l’entitat. Xavier Vilamú, que 
actuarà de portaveu, explica 
que “d’aquí a dues o tres set-
manes esperem tornar-nos a 
trobar per concretar més; ho 
reactivem”.

Reunió per les 
obres del carrer 
Rocaprevera de 
Torelló
torelló L’Oficina del Pla de 
Barris de l’Ajuntament de 
Torelló ha organitzat una 
reunió amb els veïns per les 
obres del carrer Rocapreve-
ra. La trobada informativa 
es farà aquest dilluns, a les 8 
del vespre, a la segona planta 
de l’Arxiu Municipal. Les 
obres han estat adjudicades 
a l’empresa Obres i Pavi-
ments Bou, SL i tenen un 
preu total de 204.490 euros.

Vic

a.D.

La direcció de Convergència 
d’Osona ha decidit instar els 
seus caps de llista a presen-
tar la moció sobre la sobira-
nia fiscal. Aquesta moció, 
que dilluns passat va aprovar 
el ple de Vic, demana que 
els ajuntaments ingressin 
els pagaments de l’IRPF i de 
l’IVA a l’Agència Tributària 
de Catalunya i no a l’Agència 
Tributària espanyola com 
fins ara. “Nosaltres instem; 
no obliguem a ningú”, acla-
reix Joan Vergés, president 
de CDC d’Osona.

La moció de Vic l’havien 
presentat SI i la CUP, però 
hi van donar suport CiU, 
ERC, ICV i el PSC després 
d’un llarg debat i diverses 
esmenes. L’esmena clau va 
ser que, abans de tirar enda-
vant la proposta, es trametrà 

a l’Associació de Municipis 
per la Independència per-
què n’analitzi el contingut 
i determini una estratègia 
conjunta, segons explicita 
la nota de premsa del con-
sistori vigatà. Amb aquest 
pas CDC, força majoritària a 
Osona, es posa al capdavant 
d’una iniciativa en favor de 
construir un estat propi.  

Joan Vergés

Felip Puig admet a 
Ripoll que Teredo 
encara no ha presentat 
tota la documentació 
Ripoll

R.e./J.c.

El conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, va reconèi-
xer divendres a Ripoll que 
Teredo, l’empresa que té 
permís per fer prospeccions 
d’hidrocarburs a Osona, el 
Ripollès i la Garrotxa, encara 
no ha presentat tota la docu-
mentació, tal com va denun-
ciar fa setmanes ICV. “Des 
de la Direcció General de 
Mines se’ls ha requerit per-
què completin determinada 
informació”, que Puig no va 
concretar. Es tracta, però, 
del Pla de Labors del primer 
any, que havien de presentar 
abans del 4 de gener. Teredo, 
però, va demanar una pròr-
roga a l’espera de lligar el 
finançament dels treballs de 
prospecció, ja que en funció 
dels diners que obtindrien 
d’un soci inversor farien uns 

treballs o uns altres. Ara, 
però, ha expirat la pròrroga 
que se’ls va concedir i se’ls 
apressa que entreguin el Pla 
de Labors.

D’altra banda, aquest 
dimarts a les 8 del vespre 
l’Agrupació Astronòmica 
d’Osona organitza a la seva 
seu de Vic una xerrada sobre 
el fracking.

Felip Puig
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