
ACTA DEL COMITÈ EXECUTIU DEL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS
MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS

Núm.: 2/2015
Sessió: Extraordinària
Data: 8 de juny de 2015
Hora: 16:30  
Lloc: Sala d’actes de la Seu Tècnica del Consorci a Santa Creu de Jutglar

Hi assisteixen:
- Sr. Lluis Vila i Vilalta– President del Consorci
- Sr. Josep Maria Freixanet Mayans – Vicepresident segon
- Sr. Josep Mª Masramon Falgueras - Vicepresident tercer
I, els vocals següents:
- Sra. Montse Barniol Carcasona - Ajuntament d’Alpens
- Sr. Josep Romero Beltran - Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
- Sr. Ramon Erra Soler - Ajuntament de Sant Martí d’Albars
- Sr. Josep Pujol Boladeras - Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
- Sr. Ramon Casals Costa – Ajuntament de Perafita
- Sr. Albert Sadurní Morral – Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
- Sra. Eva Boixadé Calm – Ajuntament de Lluçà  
- Sra. Joaquima Casas Parés - Ajuntament de Sobremunt

No assisteixen:
- Sr. Emili Benito Sayol - Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
- Sr. Ramon Soler Pujols – Representant de les entitats i associacions privades
- Sr. Vicenç Cornejo Hidalgo - Ajuntament d’Oristà
- Sr. Josep Costa Garet - Ajuntament de Santa Maria de Merlès

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:
Primer i únic.- Aprovació de l’acta de l’ultima sessió

Desenvolupament de la sessió

Essent la data i hora a dalt indicades es reuneixen en primera convocatòria sota la
presidència  del  Sr.  Lluís  Vidal  i  Vilalta,  els  membres del  Comitè Executiu  abans
relacionats havent excusat l’assistència els que igualment s’han fet constar.
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Un cop comprovat pel Secretari la existència de la meitat més ú del nombre total
dels seus membres, o sigui, el quòrum reglamentari per la validesa de l’acte que
determina l’article 22 dels Estatuts del  Consorci;  per la Presidència es declarada
oberta la sessió, el qual manifesta que la convocatòria del Comitè Executiu d’avui és
per donar compliment a allò que disposa l’article 36.1 del ROF, d’aplicació supletòria
als Consorcis, quan diu: “El tercer dia anterior al senyalat per la legislació electoral
per a la sessió constitutiva dels Ajuntaments, els regidors que cessin, tant del ple
com, en el seu cas, de la Junta local de govern, es reuniran en sessió convocada al
sòl efecte d’aprovar l’acta de la última sessió celebrada”. 

Per tant, els assistents passen a conèixer de l'únic punt de l’ordre del dia.

PRIMER I ÚNIC.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ULTIMA SESSIÓ

El president pregunta als membres del  Comitè executiu si  tenen que formular cap
observació a la redacció de l’acta de la darrera sessió d’aquest Comitè, i que els ha
estat tramesa juntament amb la convocatòria de la sessió d'avui.  

Com  sigui,  que  no  se'n  presenta  cap,  el  President  declara  aprovada  l’acta  per
unanimitat i sense cap esmena.

Llavors, el President, aprofitant que aquesta es la darrera sessió d’aquest mandat, te
unes paraules  d’agraïment  a  tots  els  membres del  Comitè  Executiu  per  la  seva
col·laboració  i  tasca realitzada al  capdavant  del  Consorci  durant  aquests  darrers
quatre anys,  i,  que sense aquest  esforç no hagués estat  possible  tirar  endavant
l’acció de govern del Consorci. 

I sense res més a tractar per la Presidència s'aixeca la sessió a ¾ de cinc 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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