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ACTA DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI PER A 

LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS 
 
 
Núm.: 4/2014 
Sessió: Extraordinària 
Data: 17 de desembre de 2014 
Hora: 17:30  
Lloc: Sala d’actes de la Seu Tècnica del Consorci a Santa Creu de Jutglar 
 
 
President: 
Sr. Lluís Vila Vilalta – Alcalde l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
 
Vicepresident segon: 
Sr. Josep Mª Freixanet Mayans – Alcalde de l’Ajuntament d'Olost 
 
Vicepresident tercer: 
Sr. Josep Mª Masramon Falgueras – Conseller Comarcal 
 
Vocals: 
Sra. Montse Barniol Carcasona - Ajuntament d’Alpens 
Sr. Albert Traveria Bernadet – Ajuntament d’Alpens  
Sra. Eva Boixadé Calm – Ajuntament de Lluçà 
Sr. Vicenç Cornejo Muns – Ajuntament d’Olost   
Sr. Àngel Caselles Grau – Ajuntament Perafita   
Sr. Josep Cruells Cortinas – Ajuntament de Prats de Lluçanes 
Sr. Josep Pujol Boladeras - Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès 
Sr. Albert Sadurní Morral – Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 
Sr. Josep Romero Beltran - Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 
Sr. Ramon Erra Soler - Ajuntament de Sant Martí d’Albars 
Sr. Josep Costa Garet – Santa Maria de Merlès 
Sr. Ramon Soler Pujols – en representació d’Unió de Pagesos  
Sra. Joaquima Casas Parés – Ajuntament de Sobremunt 
Sr. Jordi Compte Figueras – Ajuntament de Lluçà 
Sr. Josep Martínez Castro – Ajuntament de Sant Boi de Lluçanes 
 
No assisteixen,  
Sr. Ramon Casals Costa – Ajuntament de Perafita 
Sr. Emili Benito Sayol - Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 
Sr. Josep Salvans Crespi - Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 
Sra. Lidia Puig Vall – Ajuntament de Sant Martí d’Albars 
Sr. Gil Salvans Muns – Ajuntament d’Olost  
Sr. Jordi Cardona Casals – Ajuntament d’Oristà 
Sr. Josep Subirana Parés – Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanes 
Sr. Jordi Rovira Santané – Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 
Sr. Jaume Bardolet Palau – Ajuntament de Santa Maria de Merlès 
Sr. Josep Ordeig Boladeras – Ajuntament de Sobremunt 
Sr. Oscar Pitarch Mas – Consell Comarcal d’Osona 
Sr. Aleix Cardona – Solc Musica i Tradició Lluçanes 
Sr. Màrius Gorchs Font – Unió de Botiguers de Prats 
Sr. Dolors Marmi Serra – As. Titulars Allotjaments Turístics del Lluçanès  
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Secretari: 
Sr. Ferran Martori i Mas 
 
Tècnics del Consorci no membres del Comitè convocats per a informar sobre 
assumptes inclosos en l’ordre del dia: 
Sr. Xavier Barniol Boixader - Director tècnic 
 
Ordre del dia: 
1. Acta anterior. 
2. Donar compte dels decrets de presidència.  
3. Ratificació del decret de presidència núm. 30/2014, de nomenament de secretari 

interventor del Consorci. 
4. Proposta de presidència d’aprovació del protocol ANGINEEL per la gestió dels recursos 

humans del Consorci per part de la Diputació de Barcelona.  
5. Proposta d’aprovació del conveni marc dins del projecte de Boscos de Pastura. 
6. Proposta d’iniciar el procés d’adaptació dels vigents estatuts del consorci a la LRSAL. 
7. Informacions diverses.    
8. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió 
Essent la data i hora a dalt indicades, es reuneixen sota la presidència del Sr. Lluís Vila 
Vilalta, per tal de celebrar sessió extraordinària del Consell General del Consorci per a la 
Promoció dels Municipis del Lluçanès, en segona convocatòria, els representants abans 
relacionats, designats pels ens respectius, que suposen el quòrum exigit del nombre legal 
dels membres del Consell, havent excusat l’assistència els que igualment s’han fet constar.  
 
El President presenta a tots els assistents el senyor Ferran Martori i Mas, funcionari 
d’habilitació estatal, que ha pres possessió, en règim d’acumulació, del lloc de treball de 
secretaria intervenció del Consorci el 26 de novembre passat.   
 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR:  
 
El president pregunta als membres assistents si tenen que formular cap observació a la 
redacció de l’acta del Consell General de data 14/10/2014, que els ha estat tramesa juntament 
amb la convocatòria d'avui.  Com sigui, que no se'n presenta cap, el president declara 
aprovada l’acta per unanimitat i sense cap esmena. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA.  
 
El Consell General del Consorci es dóna per assabentat del Decrets de la Presidència, 
números 26/2014 al 32/2014, ambdós inclosos, dictats des de la darrera sessió ordinària, 
còpia de les quals els ha estat lliurada amb la convocatòria. 
 
Essent dos quarts i cinc de sis de la tarda s’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Compte 
Figueras. 
 
 
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 30/2014. 
 
Seguint l’ordre del dia, el President demana als assistents la ratificació del Decret que a 
continuació es transcriu:    
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DECRET NÚM. 26/2014.- “El Consell General del Consorci per a la Promoció dels municipis 
del Lluçanès en sessió de 19 de setembre de 2003 va nomenar com a Secretari-interventor 
d'aquest ens al Sr. Manuel Costa i Torrentellé, amb DNI 77.726.768-Q. 
 
Per resolució de 2 d'octubre de 2003 la Directora General d'Administració Local va autoritzar 
al Sr. Manuel Costa i Torrentellé a ocupar en acumulació de lloc de treball de secretari-
interventor del Consorci per a la Promoció dels municipis del Lluçanès. 
 
El 31 d’octubre de 2014 el Sr. Manuel Costa i Torrentellé va signar la acta de cessament 
com a secretari interventor del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès per 
jubilació.  
 
Vist l'article 92 apartat 3r de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, quan disposa: “son funcions necessàries en totes les Corporacions locals, quina 
responsabilitat administrativa està reservada a funcionaris d’habilitació de caràcter nacional: 
a) La de secretaria, comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu i, b) El 
control i fiscalització interna de la gestió econòmica financera i pressupostària.” Vacant el 
lloc de treball de secretaria intervenció del Consorci, s’incoà expedient per aconseguir que 
un secretari interventor d’habilitació nacional acceptés fer-se càrrec temporalment fins que hi 
hagi un nomenament definitiu de l’esmentat lloc mitjançant una acumulació de secretàries. 
Finalment, el funcionari Ferran Martori i Mas ha accedit a fer-se’n càrrec previ permís de 
l’Ajuntament d’Òrrius a que s’efectuï la acumulació de secretaries pretesa.     
 
Finalment, per Resolució de la Direcció d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya 
de data  21 de novembre de 2014, s’autoritza al funcionari amb habilitació de caràcter 
nacional senyor Ferran Martori i Mas a ocupar per acumulació, el lloc de treball de secretaria 
intervenció del Consorci per a la promoció dels Municipis del Lluçanes. R E S O L C:  
 
Primer.- NOMENAR el senyor Ferran Martori i Mas, DNI núm. 37.251.731-B, funcionari 
d’habilitació nacional, subescala secretari interventor, per tal que pugui ocupar la plaça de 
secretaria intervenció del Consorci per a la Promoció dels municipis del Lluçanès, en règim 
d’acumulació, d’acord amb els termes establerts per la Resolució de la Direcció 
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya de data  21 de novembre de 2014. 
 
Segon.- CONVOCAR el funcionari senyor Ferran Martori i Mas a la seu del Consorci el 
proper dia de 26 de novembre de 2014, a les 17 hores, per a la presa de possessió del 
càrrec. 
 
Tercer.- RATIFICAR el present Decret de nomenament en el proper Consell General del 
Consorci per a la promoció dels municipis. 
 
Quart.- COMUNICAR a la Direcció General d'Administració Local, la presa de possessió del 
Sr. Ferran Martori i Mas, en el termini màxim de tres dies després que s'hagi produït, i a 
l’Ajuntament d’Òrrius. 
 
Finalitzada la presentació, el President fa una breu exposició dels fets i sotmet el Decret a 
votació. Practicada aquesta el Consell General, per unanimitat, acorda la seva ratificació.   
 
 
4.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL ANGINEEL PER LA 
GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS DEL CONSORCI PER PART DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA.  
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“PROPOSTA de Presidència d’aprovació del fitxer de dades personal referit a la nòmina dels 
empleats del Consorci del Lluçanès, i de formalització del conveni amb la Diputació de 
Barcelona per la gestió dels recursos humans del consorci.  
 
Assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals 
(AGINEEL) per la Diputació de Barcelona. 
 
I. Antecedents i normativa aplicable 
 
Entre els factors que incideixen en la gestió administrativa dels ens locals destaca de 
manera transcendental el relatiu a la gestió dels recursos humans. Al llarg dels últims anys 
s’han succeït canvis diversos en aquest àmbit, tant des de la vessant formal com en el del 
conjunt de tècniques i instruments que s’utilitzen per optimitzar aquest tipus de gestió, 
requerint de les organitzacions un constant i creixent esforç d'adequació tant tècnic com 
tecnològic. 
 
La Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions a què es troben subjectes algunes 
de les entitats locals de la província de Barcelona, va decidir en el seu dia, posar en marxa 
la iniciativa de facilitar assistència tècnica i material en la confecció de la nòmina dels 
empleats dels ens locals amb els que es produeixi el preceptiu acord de col·laboració, en el 
marc de les competències atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases de règim local i per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya (actualment Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 
 
En relació amb l'activitat d'assistència per a la confecció de la nòmina dels empleats dels 
ens locals també resulten d’aplicació les disposicions següents: 
 
a) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
b)Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD). 
 
c) RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprovà el Reglament de desenvolupament 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(en endavant, RLOPD), Reial Decret que deroga l’anterior RD 994/1999, d’11 de juny, pel 
qual s’aprovà el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que 
continguin dades de caràcter personal 
 
II. Articulació de l’assumpció de la gestió informatitzada de la confecció de la nòmina 
dels empleats dels ens locals  
 
Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la 
funció de l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens 
Locals (per acrònim, l’AGINEEL) és l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 15 de la Llei 
estatal 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió 
suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de 
la competència d’una entitat local que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de 
Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu 
exercici. 
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III. Conveni-tipus i actuacions dutes a terme 
 
Aquest Conveni-tipus servirà de base per a la formalització dels Convenis que se 
subscriuran entre cadascun dels ens locals que aprovin l’encomanda de gestió de 
l’AGINEEL i la Diputació de Barcelona. 
 
Aquest Conveni-tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de 
regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció. 
 
IV. Destinataris del servei i de l’encomanda de gestió 
 
1. Podran sol·licitar el servei de l’AGINEEL aquells ens locals amb població fins a 5.000 
habitants sempre que la xifra de volum mensual d’empleats públics al seu servei no resulti 
superior a 50 en termes de mitjana anual respecte els 12 mesos anteriors al de la sol·licitud, 
requisit aquest que també s’aplica a les seves personificacions instrumentals. 
 
2. Excepcionalment també podran sol·licitar el servei: 
a) Aquells municipis de població superior a 5.000 habitants sempre que concorri la 

circumstància referida al paràgraf anterior relativa al fet de tenir un volum mitjà 
d’empleats al seu servei que no superi els 50 en termes de mitjana anual respecte els 
12 mesos anteriors al de la sol·licitud. 

b) Els consorcis, les mancomunitats i les agrupacions de municipis amb plantilles inferiors 
a 50 empleats i sempre i quan els seus integrants compleixin els requisits de població i 
plantilla descrits a l’apartat a). 

 
V. Tràmits que hauran de seguir-se. 
 
Els tràmits que hauran de seguir-se seran els següents: 
 
A) Supòsit de creació de fitxer: 
 
a) Per part de la Diputació: 

1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que 
es concreten en l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels 
Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) i en la formalització de l’encomanda de 
gestió. 

2) Aprovació del Conveni-Tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província 

 
b) Per part de l’Ens Local: 

1) Aprovació de la creació del fitxer de dades personals AGINEEL d’acord amb la 
proposta de contingut que inclou aquest conveni i les instruccions aprovades per la 
Diputació de Barcelona. 

2) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a 
formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus aprovat per la Diputació. 

 
c) Actuacions posteriors: 

1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ens Local. 
2) Publicació per la Diputació de l’acord de l’Ens Local de creació del fitxer de dades 

personals i de la referència dels convenis formalitzats amb els ens locals que li han 
encomanat la gestió en el Butlletí Oficial de la Província. 

3) Registre per la Diputació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades del fitxer de 
dades personals creat per l’Ens local. 
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B) Supòsit de modificació de fitxer: 
 
Per al cas que l’Ens Local ja tingui creat i registrat a l’Agència Espanyola o a l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades un fitxer que tingui entre les seves finalitats la de la gestió 
de la nòmina dels empleats, la Diputació verificarà que tota la informació del registre sigui 
correcta, procedint, en el seu cas, a proposar a l’Ens Local que acordi les modificacions 
corresponents i a publicar posteriorment en el Butlletí Oficial de la Província aquest acord, 
amb l’adaptació de les obligacions pertinents establertes en els apartats anteriors. 
 
En data 27 de maig de 2010 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar l’actualització de 
l’esmentat Conveni-tipus, el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB núm. 140 de data 
12 de juny de 2010 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
 
Primer.- APROVAR la creació del fitxer de dades personals referit a la Nòmina del empleats 
del Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès (AGINEEL), segons el detall de 
contingut i especificacions que consten a la clàusula dotzena del referit conveni i que 
s’insereix a continuació: 
 
“Dotzena.- DECLARACIÓ DE FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
1. La Diputació s’encarregarà de la publicació del present Conveni, de la publicació de 

l’acord de l’Ens Local aprovant la creació del fitxer de dades personals AGINEEL o, en el 
seu cas, de les modificacions acordades per l’Ens Local respecte del que ja pogués tenir 
destinat a tal efecte, així com del registre o modificació del fitxer corresponent a l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb les dades següents: 

 
a) Identificació del fitxer: 
 
Denominació 
AGINEEL (Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels 
Empleats dels ens locals). 
Finalitat 
Gestió integrada via Web dels recursos humans i altres activitats derivades de 
la confecció i pagament de la nòmina dels empleats i els subjectes passius 
per IRPF de l’ens local. 

 
b) Origen de les dades: 
 
Persones o col·lectius: Empleats de l’Ens Local als que se’ls confecciona la 
nòmina i altres subjectes passius per IRPF als quals s’ha practicat retenció. 
 
Procedència i Procediment de recollida: 
- Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats 

legals i d’administracions públiques.  
- Procediment: Enquestes, entrevistes, formularis i transmissió electrònica.  
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c) Estructura bàsica del fitxer: 
Base de dades 
 
Descripció del tipus de dades contingudes: 
 
- Dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça postal i/o electrònica, telèfon. 

DNI o NIF, número seguretat social o mutualitat, número de registre 
personal, imatge. 

- Altres dades: Estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement, 
nacionalitat, lloc de naixement, llicències- permisos, formació i titulacions, 
cos –escala, categoria- grau, dades no econòmiques de nòmina, historial 
laboral, dades bancàries, plans de pensió- jubilació, dades de nòmina, 
impostos- deduccions, subsidis- beneficis. 

- Dades especialment protegides: de salut a efectes d’IRPF, afiliació 
sindical i infraccions administratives. 

 
 
Sistema de tractament utilitzat: Mixt 
 

 - Automatitzat amb connexió remota i amb formularis web, mitjançant 
xarxa de telecomunicacions pública al Servidor de la Diputació de 
Barcelona. 

 - No automatitzat (suport paper) 
 

 
d) Cessions 
Les consignades a la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, el Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, el Reial 
Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors, la Llei reguladora de l’IRPF i la resta de 
previstes a les normes. 

 
 
e) Transferències internacionals de dades 
Sense transferència internacional de dades. 
 
 
f) Òrgan responsable del fitxer. 
Presidència de l’Ens Local 
 
g) Servei o unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició. 
Registre general de l'ens local que encomana l’AGINEEL 
 
 
h) Mesures de seguretat. 
De nivell alt. 
 

                     “ 
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Segon.-  APROVAR la formalització d’un Conveni amb la Diputació de Barcelona per fer 
efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada de la Nòmina dels 
empleats dels ens locals (per acrònim, AGINEEL), d’acord amb el text del Conveni-tipus 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 140 de data 12 de juny de 
2010. 
 
Tercer.- ADHERIR-SE a les mesures de coordinació voluntària proposades per la Diputació 
i relatives a la declaració del fitxer automatitzat de la Nòmina dels empleats de l’ens. 
 
Quart: AUTORITZAR l’Alcaldia o a qui legalment la substitueixi per a la  signatura del repetit 
coneni i per a la realització o atorgament dels actes que hi estiguin vinculats, o siguin 
necessaris per al seu desenvolupament o el seu acompliment d'acord amb els seus 
mateixos termes. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
A requeriment de la Presidència el Director tècnic amplia la informació d’aquesta proposta a 
tots els assistentes a la sessió. 
 
En Xavier Barniol informa que a partir del mes de gener de 2015 la Diputació de Barcelona 
gestionarà els recursos humans i les nòmines del Consorci, i que a tal fi cal aprovar el 
protocol ANGINEEL que avui se sotmet a l’aprovació del Comitè executiu, en el qual figura 
el corresponent conveni i la protecció de dades. 
 
Tot seguit, el President sotmet l’assumpte a votació. Practicada aquesta, el Consell General,  
aprova la proposta presentada per unanimitat.   
 
 
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DINS DEL PROJECTE DE 
BOSCOS DE PASTURA. 
 
PROPOSTA.- L'any 2010, l’Associació de Propietaris Forestals va signar un Conveni de 
col·laboració per a la gestió del Pla Marc de Millora Forestal del Lluçanès, amb el Consorci 
del Lluçanès, la Diputació i els municipis del Lluçanès. Aquest Pla és plenament vigent i 
s’executa mitjançant Programes anuals. 
 
El 2013, el Consorci del Lluçanès i l’APF van engegar el projecte Boscos de Pastura per a 
donar noves perspectives als boscos amb l'aprofitament del sotabosc per part de la 
ramaderia i millorar l'estat dels boscos. La primera acció pilot s'ha dut a terme entre dos 
propietaris forestals i un ramader de boví extensiu, amb un resultats satisfactoris per totes 
les parts. També s'han realitzat una gran quantitat de contactes entre empreses del sector 
ramader i forestal establint així ponts de diàleg i acords empresarials. Finalment, s'ha 
realitzat una acció d'intercanvi on diferents empresaris i empreses del Berguedà i Lluçanès 
han conegut de primera mà experiències empresarials exitoses relacionades amb 
l'explotació forestal. 
 
Amb els objectius de mantenir el sotabosc, promoure la silvopastura, donar suport i millorar 
la competitivitat dels ramaders, i afavorir les mesures agroambientals, es proposa 
l'elaboració del projecte “Boscos de Pastura” en el qual des del Consorci del Lluçanès i l'APF 
vetllaran per a establir contractes i acords entre ramaders i propietaris forestals. 
 
Aquests acords es regularan de forma individual amb cada contracte a través d'un conveni 
marc on es regulen tots els pactes i responsabilitats per part del Consorci, APF, propietari i 
explotació ramadera. 
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A tal efecte es proposa al Consell General l’adopció dels presents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni marc del projecte “Boscos de Pastura” el qual està regular i 
descrit en l'annex 5 del propi projecte, i que es dona aquí per literalment reproduït.  
 
Segon.- Garantir la implementació de les actuacions del projecte establint contractes entre 
tots els propietaris forestals i ramaders per tal que aquests pasturin les finques i en 
mantinguin el sotabosc dintre del territori del Consorci, així com entitats que puguin tenir 
alguna vinculació amb l’actuació.  
 
Tercer.- Nomenar com a referent polític al Sr. Lluís Vila i Vilalta, President del Consorci per 
a la Promoció dels municipis del Lluçanès i com a referent tècnic el Sr. Xavier Barniol 
Boixader, així com FACULTAR tan amplament com en drets sigui de menester al President 
del Consorci perquè signi la documentació que sigui precisa per a l’efectivitat del present 
acord. 
 
 
Enllestida la presentació de la proposta, el President cedeix la paraula al Director tècnic, 
perquè doni resposta a les diferents preguntes que formulin els assistents, entre d’altres, les 
d’Eva Boixadé de Lluçà i Josep Costa de Santa Maria de Merlès. El Sr. Barniol, informa del 
funcionament del projecte Boscos de Pastura el qual consisteix en que el Consorci 
conjuntament amb l'Associació de Propietaris Forestals s'encarregaran de buscar acords de 
pastura per tal de mantenir el sotabosc entre propietaris forestals i explotacions ramaderes.  
Explica també que per a realitzar aquests acords és necessari firmar un conveni i que tota la 
informació està recollida en el projecte que resta a disposició dels membres del Consell. 
Informa també que totes les condicions de pastura així com les inversions que la Diputació 
farà en les finques rústiques estan degudament recollides en el conveni. En la consideració 
del Sr. Ramon Soler el qual apunta que seria interessant que únicament hi tinguin possibilitat 
les explotacions del Lluçanès, el Director tècnic respon que aquest tema ja està recollit així. 
També manifesta que l'Associació de Propietaris Forestals és un molt bon recurs per tal de 
mantenir els boscos en bones condicions, i que en aquests moments l'APF consta de 28 
socis. El Director Tècnic també informa del treball que s'ha realitzat des de l'APF per tal de 
detectar Punts d'Especial Gestió pel què fa a la prevenció d'incendis i en mostra un mapa on 
estan detallats. 
 
Arribat aquest moment, el President dona el debat per finalitzat i sotmet la proposta a 
votació. Celebrada aquesta, el Consell General, aprova la proposta per unanimitat.   
 
 
Essent les sis de la tarda s’incorpora a la sessió el Sr. Josep Martínez Castro. 
 
 
 
6.- PROPOSTA D’INICIAR EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ DELS VIGENTS ESTATUTS DEL 
CONSORCI A LA LRSAL. 
 
PROPOSTA.- Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci per a la Promoció dels 
municipis del Lluçanès. 
 
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’adaptar-los tant a la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
(LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa.  
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Així, doncs, cal modificar els estatuts per donar compliment a la Disposició transitòria 6ª de 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, que estableix que els consorcis que ja estiguin creats en el moment de l’entrada en 
vigor de la llei hagin d’adaptar els seus estatuts al que preveu aquesta llei en el termini d’un 
any des de la seva entrada en vigor, l’esmentat termini finalitza el 31 de desembre de l’any 
en curs.  
 
A més, seria bo que tenint en compte l’experiència adquirida en la gestió de les diferents 
activitats que s’han realitzat durant els anys d’existència del Consorci aprofitéssim aquest 
procés per introduir-hi alguns retocs en les estatuts que permetin modernitzar i agilitzar la 
gestió diària per assolir més fàcilment els objectius que tenim fixats.  
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’Obres, Serveis i Activitat dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb 
l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i 
acordada amb les mateixes formalitats que per la seva aprovació; en conseqüència seria 
convenient que abans de dita aprovació es consensues prèviament un text entre tots els ens 
consorciats per garantir la participació i facilitar després la seva tramitació i aprovació. 
 

En conseqüència, al Consell General proposo l’adopció dels següents, ACORDS: 

 
Primer: INICIAR el procés d’adaptació dels vigents estatuts del consorci a la llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) i demés disposicions d’aplicació.    
 
Segon: REDACTAR per la secretaria del consorci un esborrany dels estatuts adaptats i lliurar-
los seguidament a tots els consorciats per un termini d’un mes proposin les esmenes o 
suggeriments que considerin adients, a fi que permeti presentar seguidament al Consell 
General un text d’estatuts consensuat per a la seva tramitació reglamentària. 
 
Finalitzada la presentació de la proposta, el President cedeix la paraula al secretari del 
Consorci perquè informi al respecte als assistents. Llavors, el Sr. Martori manifesta: Que 
com tots els assistents ja saben el Consorci del Lluçanès té l’obligació de donar compliment 
a la Disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local abans de 31 de desembre d’enguany. Què fins ara no 
ho ha fet; però malgrat la repetida llei ha estat impugnada davant els tribunals de justícia, 
aquest fet no la invalida i  continua sent vigent, motiu pel qual proposa que es redacti el més 
aviat possible la corresponent modificació dels estatuts vigents, així com sectoritzar el 
Consorci d’acord amb la nova normativa, o sigui, que aquest passi a dependre d’un dels ens 
locals que l’integren en base als diversos criteris de la llei, participació, aportació, territori, 
població, etc.  
 
Comentat l’assumpte, la Presidència posa la proposta d’acord a la consideració del Consell 
General del Consorci; practicada la votació aquesta resulta aprovada per assentiment. 
 
 
7.- INFORMACIONS DIVERSES.    
 
Per part del Director Tècnic s’exposen els assumptes més rellevants des del darrer Consell 
General, que resumidament són: 
 
- S'ha concedit al Consorci dos cursos de Formació Ocupacional al Consorci, Formatgeria i 
Guia d'Itineraris en Bicicleta. Són dos cursos subvencionats amb molt bona acollida i 
possibilitats d'inserció. 
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- El Pla Educatiu de Territori, Lluçanès Territori Educador, contínua avançant. En aquests 
moments a través d'una comissió de treball ja s'han creat les línies estratègiques: 
Coordinació, Petita Infància, Acompanyament a l'Escolaritat, Transició al Treball i Educació 
Permanent. 
 
- El dia 27 es realitzarà un Concert de “Boogie woogie” a Sant Feliu Sasserra. Es repartiran 
invitacions per a cada ajuntament. 
 
- Es contínua col·laborant amb Creacció. Pel 2015 està previst tornar a realitzar accions 
formatives per empreses i emprenedors, i una carta de serveis on es financi consultors 
experts en diferents àmbits empresarials. 
 
- Està prevista una reunió de Serveis socials pel proper dia 28 de gener de 2015. 
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Sr. Lluís Vila, President del Consorci, en relació el reconeixement de la “Comarca del 
Lluçanès”, INFORMA: Des del passat Consell General celebrat ara fa escassament dos 
mesos, tenint en compte la intensa activitat política desplegada pel Govern de la Generalitat 
un més abans i després del 9N, només puc dir que la tramitació de l’expedient per al  
reconeixement de la comarca del Lluçanès avança més lentament del desitjat. 
 
Tots els alcaldes varem estar d’acord en què se segueixi el tràmit de la llei, que es faci una 
consulta prèvia  i  fer campanya pel “SI” amb arguments.  
 
La campanya continua... aquí tenim un primer esbós. Llavors el President ensenya un 
dossier titulat  “Argumentari: Comarca del Lluçanès”, que seguidament es distribueix a tots 
els assistents. 
 
Pel que fa a la “Moció” informar que l’esmena aprovada va tornar a demostrar que estem 
exactament igual que el Moianès.  ERC la va presentar només pel Moianès i sense consulta, 
quan ja s’havia pactat que hi entrava el Lluçanès i la consulta. El Dionís sempre deia que 
tenia unanimitat i no tenia res (IC hi volia el Lluçanès i consulta; el PP no volia res i es va 
abstenir per caritat; C’s no hi volen res de res i varen votar en contra; la CUP es va abstenir 
en tres punts; només els PSC potser els hauria votat a favor; llavors varen haver de tornar a 
nosaltres). Jo hi vaig introduir directament salvar els consorcis i no els serveis dels 
consorcis. 
 
Per altra banda, per aplicar la moció sembla impossible fer la consulta abans de final d’any. 
A més, potser a alguns no els interessa. Hem de decidir el calendari nosaltres, ara tot depèn 
de nosaltres, tothom accepta que estem igual que el Moianès, hem de veure ells com ho fan, 
però tot això està per decidir, perquè Governació tenia la gran consulta sobre la taula. 
 
La moció compromet a fer la consulta abans de final d’any i un cop aprovada, el Parlament 
té un mes per aprovar la llei del procediment de lectura única. Si Madrid impedís fer la 
consulta, es tramitaria la llei pel procediment d’urgència (en principi, sense consulta, qui 
volgués marxar ho hauria de tramitar). Això vol dir que el Lluçanès entraria en vigor amb la 
llei actual (no amb el Consell d’Alcaldes, per exemple), com qualsevol altra comarca actual, 
perquè no se sap quan s’aprovarà o si s’aprovarà la nova llei territorial. I si hi hauran 
eleccions i tot quedarà automàticament parat. 
 
Dubtes: Aquets detalls i altres (fer la consulta als 13 pobles; sense una participació mínima) 
caldria negociar-los amb Governació, en principi amb el senyor Marc Prat.  I abans o 
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després pujar al Lluçanès a parlar-ne o explicar-ho.  Un dubte important sobre l’informe de la 
Comissió Jurídica Assessora: Diu que només demanen la comarca 9 ajuntaments, si fos 
així, només aquests 9 en formarien part?  I  els que varen dir de fer un referèndum... que 
són els altres 3 que falten?   D’acord que Sant Bartomeu del Grau hauria demanat canviar 
de comarca, però els altres 3 no, perquè la comarca ja la van demanar!!!   Dubtes menors, 
empreses d’Osona només treballar per Osona, subrogar personal (només en Seguritat 
Social ja n’hi ha de sobres) i no treure diners.  
 
Una interpretació correcta de la llei podria significar que tots els Ajuntaments que entrem en 
l’àmbit territorial –que serien els 13- entraríem a la comarca només superant allò dels 2/3 de 
municipis de meitat d’habitants o meitat d’habitants i 2/3 de municipis. I si algú en volgués 
sortir, fer els tràmits per fer-ho.  
 
Finalment, recordar, que el Consorci del Lluçanès s’hauria de sectoritzar abans de final 
d’any.  Per llei, a Prats, i no hi ha cap problema; si ho vol fer la Diputació, millor, però no hi 
ha manera que moguin fitxa; la solució sembla que anem a no fer res de moment fins que la 
Diputació ho faci i si ens reclamen de Madrid ja veurem què. Però ara el nou secretari pot 
posar-hi problemes. El Moianès ho té pitjor perquè la economia de Moià es lamentable i per 
això van dient que a final d’any s’acaben els consorcis.       
 
A les 18:10 hores amb la vènia de la Presidència el vicepresident 3r, Josep Mª Masramon 
abandona la sessió. 
 
Sra. Montse Barniol, comenta que ha d’haver-hi una consulta. Tenim, en general, una certa 
dispersió sobre aquest afer però entenc que s’ha de fer una consulta.  Caldria fixar un 
calendari: llei que convoqui la consulta; organització d’una consulta a cada ajuntament; 
preparar una campanya explicativa a tota la població del Lluçanès remarcant les avantatges 
que s’obtindrien gràcies a formar-ne.  Malgrat això, abans caldria definir tots aquest passos 
amb la Conselleria de Governació. El Sr. Marc Prat en la seva pròxima visita al Lluçanès 
s’hauria d’explicar més sobre aquest assumpte i la Conselleria, després, hauria de definir els 
passos i condicions a seguir. Actualment estem enquistats. Caldria exigir a la Conselleria 
una resposta clara dels tràmits a seguir per tirar endavant aquest projecte.             
 
Sra. Eva Boixaderas, recorda, que la moció finalment aprovada pel Parlament va demostrar 
que estem igual que el Moianès. Hem de fer la consulta. Si volem ser comarca ho serem. 
Tots els grups tenen el compromís de tirar-ho endavant, però cal concretar en quines 
condicions? La Generalitat ha de concretar el passos a seguir. Hem de insistir per 
aconseguir-ho.    
 
Sr. Josep Costa Garet, pel que fa a la consulta a la població del lluçanès comentada;  
indicar-vos,  que sóc partidari de què els 9 Ajuntaments que han demanat tant la creació de 
la nova comarca com directament passar-ne a formar part...  que la facin; però, els altres 
tres restants, que si bé hem demanat la seva creació, varem condicionar passar a formar-ne 
part segons el resultat d’una consulta a la respectiva població, aquests ja ho faran més 
endavant. Avui, ens podria sortir un NO.  I, potser és millor no convocar-la que fer-la i 
obtenir-ne un resultat negatiu.    
 
Sra. Eva Boixaderas, comenta: Que el fet de formar part de la nova comarca no vol dir 
canviar de costums. La gent continuarà anant com fins ara a on vulgui: hospital, metges, 
oficina Agrària etc.        
 
Sra. Montse Barniol, afegeix: La gent del Lluçanès disposarà  de més serveis sense que 
tenir que pagar més. En definitiva, la nova comarca no reportarà més despesa pública sinó 
facilitarà una millor redistribució des recursos en el territori. 
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Sr. Josep Costa Garet: Sí; però hi ha casos i casos, per exemple: en el municipi d’Alpens el 
servei de recollida d’escombraries està mancomunat amb altres poblacions del Bergadà. 
Aquesta situació ens beneficia, per quan els municipis més grans contribueixen més a la 
prestació del servei que els més petits, com nosaltres.    
 
Sr Lluís Vila, replica: D’acord; però en la nova comarca que pretenem constituir cap poble 
integrant hi ha de sortir-hi perdent, es tracta sempre de millorar d’anar endavant.  En resum, 
hem de concretar un gran acord entre tots i presentar-la a la Generalitat. Hem d’aprofitar la 
propera la reunió d’alcaldes i el dia que vingui el representat de Governació, i tots plegats 
decidir. Hem de concretar si els Ajuntaments del Lluçanès volen convocar la consulta abans 
o després de les eleccions locals. Cal posar-nos primer d’acord els alcaldes. Després 
convèncer els regidors i, finalment, convèncer el poble mitjançant campanya informatives i 
reunions.  Finalment, recordar que la setmana vinent s’ha de repartir el calendari a totes les 
cases de cada poble.  Bon Nadal i Bon Any Nou!!!. 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'aixeca la sessió a 3/4 quarts i cinc de set de la 
tarda, de la qual s'estén la present acta que signa el President amb mi, el Secretari de la 
Consorci, que en dono fe. 
 
El President,      El Secretari, 
 
 
 
 
 
Lluís Vila i Vilalta     Ferran Martori i Mas 
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