
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE RENOVACIÓ DEL  
CONSELL GENERAL DEL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS 

MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2015 
 
 
Núm.: 3/2015 
Caràcter: Extraordinària  
Data: 1 d’octubre de 2015 
Horari: 20:10 hores  (1ª convocatòria) 
Lloc: Sala d’actes de la seu tècnica del Consorci 
 
 
ASSISTEIXEN: 
 
En representació del Consell Comarcal d’Osona: 
 
Sr. Jordi Bruch Franch, conseller comarcal 
Sra. Montserrat Juvanteny Canal, conseller comarcal 
 
En representació dels Ajuntaments integrants: 
 
Sra. Montserrat Barniol Carcasona, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alpens 
Sra. Laia Sucarrats Clotet, regidora de l’Ajuntament d’Alpens 
Sr. Joan Carles Solé Latorre, alcalde de l’Ajuntament de Lluçà 
Sr. Enric Font Font, regidor de l’Ajuntament de Lluçà 
Sr. Josep Mª Freixanet Mayans, alcalde de l’Ajuntament d'Olost 
Sr. Marc Sucarrats Sabatés, alcalde de l’Ajuntament d’Oristà 
Sr. Jordi Tarradellas Font, regidor de l’Ajuntament d’Oristà 
Sr. Ramon Casals i Costa, alcalde de l’Ajuntament de Perafita 
Sr. Joan Compta Nuñez, regidor de l’Ajuntament de Perafita 
Sr. Isaac Peraire Soler, alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
Sra. Anna Plans Canal, regidora de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
Sr. Josep Pujol i Boladeras, alcalde de l’Ajuntament de St. Agustí de Lluçanès 
Sr. Josep Subirana i Parés, regidor de l’Ajuntament de St. Agustí de Lluçanès 
Sr. Emili Benito Sayol, alcalde de l’Ajuntament de St. Bartomeu del Grau 
Sr. Josep Salvans Crespi, regidor de l’Ajuntament de St. Bartomeu del Grau 
Sr. Josep Mª Masramon Falgueras, alcalde l’Ajuntament de St Boi de Lluçanès 
Sr. Josep Martínez Castro, regidor de l’Ajuntament de St. Boi de Lluçanès 
Sr. Joan Ramon Soler Obradors, alcalde de l’Ajuntament de St. Feliu Sasserra 
Sra. Núria Obradors Rial, regidora de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 
Sr. Ramon Erra i Soler – Alcalde de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars 
Sr. Ramon Padrós Ferrer, regidor de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars 
Sr. Josep Costa i Garet, alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès 
Sr. Jaume Bardolet Palau, regidor de l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès 
Sr. Albert Güell Vallbona, alcalde de l’Ajuntament de Sobremunt 
Sra. Laia Serradell Giravent, regidora de l’Ajuntament de Sobremunt 
 
En representació de les entitats privades: 
Sr. Ramon Soler Pujols, representant del Sindicat Unió de Pagesos 
 



 
NO HI ASSISTEIXEN: 
 
Amb excusa: 
• Sr. Gil Salvans Muns, regidor de l’Ajuntament d'Olost 
• Sr. Joan Compta Nuñez, regidor de l’Ajuntament de Perafita 
• Sr. Aleix Cardona Joan, representant de l’Associació Solc Música i Tradició 

al Lluçanès. 
• Sr. Màrius Gorchs Font, representant de l’Associació Unió de Botiguers i 

Comerciants de Prats de Lluçanès 
• Sra. Dolors Marmi Serra, representant de l’Associació de Titulars 

d’Allotjaments Rurals del Lluçanès. 
 
 
Secretari: 
Sr. Ferran Martori i Mas 
 
Tècnic del Consorci no membres del Consell:  
Sr. Xavier Barniol Boixader - Director tècnic 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Formació de la Mesa d’edat 
2. Renovació del Consell General 
3. Elecció del President del Consorci 
4. Elecció del Vicepresident primer i segon 
5. Establiment del règim de sessions 
6. Nomenament de tresorer 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Essent la data i hora a dalt indicades, es reuneixen els representants abans 
relacionats, designats pels respectius Ens per a formar part del Consell General 
d’aquest Consorci, havent excusat l’assistència i no havent comparegut els 
representants que igualment s’han fet constar.  
 
 
1.- FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
Declarada oberta la sessió, el Secretari del Consorci procedeix a cridar els 
consellers electes de major i menor edat amb l'objecte de constituir la Mesa 
d’edat, de conformitat amb allò que disposa l’article 195.2 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció actual, i 
l'article 37.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals.  
 
La Mesa queda constituïda en la forma següent: 
 



 
President:  
Sr. Josep Masramon Falgueras, que és el conseller de major edat. 
 
Vocal:  
Sra. Laia Serradell Giravent,  que és la consellera de menor edat. 
 
Secretari:  
Sr. Ferran Martori i Mas, que ho és del Consorci 
 
 
 
2. RENOVACIÓ DEL CONSELL GENERAL 
 
A requeriment del President de la Mesa, el Secretari dóna lectura a les disposi-
cions aplicables a la renovació del Consorci i, donant per comprovades les 
credencials presentades i per acreditada per cada conseller o consellera la 
seva personalitat, el  President de la Mesa, formalment, DECLARA: 
 

- CONSTITUÏT el nou Consell General del Consorci. 
 
 
 
3. ELECCIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSORCI 
 
Llavors, el President de la Mesa informa que a continuació es procedirà a 
l’elecció de President del Consorci d’entre els membres del Consell General en 
representació dels Ajuntaments que han presentat la seva candidatura; i que 
amb aquesta finalitat, proposa que havent-se presentat una sola candidatura a 
l’elecció, aquesta s’efectuï públicament per assentiment. Tanmateix que si 
algun dels presents no està d’acord al sistema d’elecció proposat ho manifesti 
seguidament. 
 
Com no es formula cap objecció al sistema proposat i sent la única candidatura 
a President del Consorci la presentada per l’alcalde de Prats de Lluçanès: en 
Isaac Peraire Soler, se sotmet aquesta a votació. Un cop practicada, resulta 
aprovada per assentiment i, en conseqüència, el President de la Mesa d’edat, 
PROCLAMA: 

    
- President del Consorci al senyor ISAAC PERAIRE SOLER. 

 
I tot seguit li pregunta:  Accepteu el càrrec de President del Consorci? 
 

- El senyor ISAAC PERAIRE SOLER, contesta:  Sí; Accepto. 
 
Llavors, el senyor Isaac Peraire Soler, passa a ocupar la Presidència del 
Consorci; i després de saludar a tots els assistents i d’agrair la confiança 
dipositada en la seva persona de la qual n’espera ser mereixedor, informa que 
deixa el discurs d’investidura per a la cloenda de la sessió.  
 



 
4. ELECCIÓ DELS VICEPRESIDENTS: PRIMER I SEGON. 
 
El nou President del Consorci informa que tot seguit es procedirà a l’elecció 
dels càrrecs de Vicepresident Primer, lloc estatutàriament reservat a un 
membre de la Diputació de Barcelona però què amb la sortida voluntària 
d’aquesta entitat local del Consorci s’incorpora juntament amb la del 
Vicepresident Segon a proveir-se mitjançant votació entre els membres del 
Consell General representants dels Ajuntaments consorciats.  
 
Així, doncs, es proposen com a candidats a Vicepresident Primer: el conseller 
Sr. Marc Sucarrats Sabatés (Alcalde de l’Ajuntament d’ Oristà) i com a 
Vicepresident Segon: el conseller Sr. Joan Carles Solé Latorre (alcalde de 
l’Ajuntament de Lluçà). 
 
Llavors, el President del Consorci proposa que l’elecció dels vicepresidents 
s’efectuï públicament per assentiment com s’ha fet abans per la presidència, i 
que si algun dels assistents vol formular-hi objeccions al sistema proposat, ho 
faci tot seguit. 
 
Com no es formula cap objecció per part dels presents; El Consell General, per 
assentiment, acorda:  
 
NOMENAR:  

• Vicepresident Primer: el senyor MARC SUCARRATS SABATÉS; i 
• Vicepresident Segon: el senyor JOAN CARLES SOLE LATORRE.   

 
Que sent presents a la sessió accepten el càrrec. 
 
En conseqüència, el Consell General del Consorci renovat, queda constituït en 
la forma següent: 
 
President: 
Sr. Isaac Peraire Soler, alcalde de l’Ajuntament de Prats de Lluçanes 
 
Vicepresident primer: 
Sr. Marc Sucarrats Sabatés, Alcalde de l’Ajuntament d’ Oristà 
 
Vicepresident segon: 
Sr. Joan Carles Solé Latorre, Alcalde de l’Ajuntament de Lluçà. 
 
Vicepresident tercer: 
Sr. Jordi Bruch Franch, designat pel Conseller Comarcal 
 
Vicepresident quart:  
Vacant, pendent de designació d’entre les entitats privades.  
 
Vocals: 
En representació del Consell Comarcal d’Osona: 
Sr. Sra. Montserrat Juvanteny Canal, consellera Comarcal 



 
En representació dels Ajuntaments: 
Sra. Montserrat Barniol Carcasona, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alpens 
Sra. Laia Sucarrats Clotet, regidora de l’Ajuntament d’Alpens 
Sr. Enric Font Font, regidor de l’Ajuntament de Lluçà 
Sr. Josep Mª Freixanet Mayans, alcalde de l’Ajuntament d'Olost 
Sr. Gil Salvans Muns, regidor de l’Ajuntament d'Olost 
Sr. Jordi Tarradellas Font, regidor de l’Ajuntament d’Oristà 
Sr. Ramon Casals i Costa, alcalde de l’Ajuntament de Perafita 
Sr. Joan Compta Nuñez, regidor de l’Ajuntament de Perafita 
Sra. Anna Plans Canal, regidora de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
Sr. Josep Pujol i Boladeras, alcalde de l’Ajuntament de St. Agustí de Lluçanès 
Sr. Josep Subirana i Parés, regidor de l’Ajuntament de St. Agustí de Lluçanès 
Sr. Emili Benito Sayol, alcalde de l’Ajuntament de St. Bartomeu del Grau 
Sr. Josep Salvans Crespi, regidor de l’Ajuntament de St. Bartomeu del Grau 
Sr. Josep Mª Masramon Falgueras, alcalde l’Ajuntament de St Boi de Lluçanès 
Sr. Josep Martínez Castro, regidor de l’Ajuntament de St. Boi de Lluçanès 
Sr. Joan Ramon Soler Obradors, alcalde de l’Ajuntament de St. Feliu Sasserra 
Sra. Núria Obradors Rial, regidora de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 
Sr. Ramon Erra i Soler – Alcalde de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars 
Sr. Ramon Padrós Ferrer, regidor de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars 
Sr. Josep Costa i Garet, alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès 
Sr. Jaume Bardolet Palau, regidor de l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès 
Sr. Albert Güell Vallbona, alcalde de l’Ajuntament de Sobremunt 
Sra. Laia Serradell Giravent, regidora de l’Ajuntament de Sobremunt 
 
En representació de les entitats privades: 
Sr. Ramon Soler Pujols, representant del Sindicat Unió de Pagesos 
Sr. Aleix Cardona Joan, representant de l’Associació Solc Música i Tradició al 
Lluçanès. 
Sr. Màrius Gorchs Font, representant de l’Associació Unió de Botiguers i 
Comerciants de Prats de Lluçanès 
Sra. Dolors Marmi Serra, representant de l’Associació de Titulars d’Allotjaments 
Rurals del Lluçanès. 
 
 
5. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE SESSIONS 
 
Per tal d’establir el règim de sessions, de conformitat amb el que estableix 
l’article 23 dels vigents Estatuts, el President proposa al Consell General 
l’adopció dels següents ACORDS 
 
1. Establir que el Consell General farà sessió ordinària trimestralment, el tercer 

dijous no festiu dels mesos Març, Juny, Setembre i Desembre, a les 20,00 
hores en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona. 

 
2. Establir que el Comitè Executiu farà sessió ordinària trimestralment, el 

tercer dijous no festiu dels mesos Març, Juny, Setembre i Desembre, a les 
19,00 hores en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona. 

 



3. Facultar el President per a posposar o avançar prudencialment la data de 
les sessions ordinàries del Consell General i del Comitè Executiu, quan el 
dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en període de vacances o es cregui 
convenient pels interessos del Consorci. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
6. NOMENAMENT DE TRESORER 
 
Atès que és necessari pel desenvolupament de la gestió comptable i 
pressupostària nomenar el Tresorer d’aquest Consorci. 
 
Vist el que disposa l’article 25 dels Estatuts d’aquest Consorci; i l’article 3r del 
RDL 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es modifica l’apartat 2n de l’article 92-
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
incorporat a l’ esmentat text legal en virtut de l’article 25 de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
Atesa la problemàtica interpretativa creada arran de la promulgació del RDL 
10/2015, d’11 de setembre abans referit, i la necessitat i urgència de disposar 
d’una tresorera amb caràcter immediat al Consorci; Es proposa al Consell 
General l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Designar, amb caràcter provisional, a l’administrativa comptable de l’Ens, na 

Cristina Millas Martí (DNI. 47.845.058-K) tresorera del Consorci per a la 
Promoció dels Municipis del Lluçanès fins que es pugui proveir la plaça 
reglamentàriament.  

 
2. Rellevar-la de la prestació de fiança, fent-se solidaris la resta de membres 

del Consell General del resultat de la seva gestió. 
 
3. Notificar aquesta Resolució a la persona designada, que es considerarà 

acceptada tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesta cap 
oposició i seguidament als bancs, caixa general de dipòsits i establiments 
anàlegs el nomenament  un cop hagi acceptat el càrrec. 

 
La proposta que s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
Finalment, amb la vènia de la Presidència, el senyor Secretari dóna compte als 
reunits del compliment d’allò que disposa l’article 194 de LOREG i l’article 36.2 
del ROF, incorporant a l’expedient l’acta d’Arqueig extraordinària tancada 
1/10/2015 i dels estats conciliatoris i comprovants de l’existència en metàl·lic o 
en valors dipositats en la caixa del Consorci i en les Entitats bancàries, així com 
l’acta en què es consigna el resultat de la comprovació de l’inventari de béns 
corresponent a l’última rectificació. 

 
 



 
DISCURS D’INVESTIDURA. 

 
 
Llavors, el President del Consorci, en ISAAC PERAIRE SOLER, dirigint-se a 
tots els presents a la sessió manifesta: 
 
“El Consorci del Lluçanès té una història. Avui no comencem de zero. 
 
Són diverses les etapes, vàries les persones, polítics i tècnics que han treballat 
per tenir un ens comarcal, una eina per ajudar als nostres municipis i, per tant, 
a tota la gent de la nostra comarca. 
 
El Lluçanès és una comarca formada per pobles que necessitem conjurar-nos 
per afrontar els reptes de present i de futur. 
 
Els ajuntaments del Lluçanès, tots ells petits, necessitem d’una eina que ens 
permeti millorar els serveis, donar serveis, i racionalitzar la despesa. 
 
Els últims anys, en els que jo m’ho he mirat des de la barrera, de ben segur que 
han estat durs i complicats. S’ha ajuntat una crisi econòmica important, també a 
les administracions, i la que considero falta d’iniciativa política, falta de 
l’empenta i lideratge que crec que un ens així ha de tenir. 
 
Una empenta i lideratge que no ha d’exercir algú concret, si no que ha de ser 
compartit. 
 
La comarca que volem, el territori que tenim, no necessiten de lideratges únics 
ni de municipis ni de persones. 
 
Aquest nou President que teniu davant així ho entén i així vol practicar-ho.  
 
Aquest Lluçanès necessita que tots i cadascun de nosaltres hi aportem 
iniciatives, necessita que remem junts sense tenir en compte si el meu 
campanar és més gran que el del costat. Aquí, el principal capital que tenim 
són els municipis, els ajuntaments, les entitats, el territori i la seva gent. 
 
Nosaltres com a responsables polítics, com a representants de les nostres 
poblacions tenim el deure d’esforçar-nos en el treball conjunt, un deure que es 
converteix en oportunitat per la nostra ciutadania. 
 
Així les coses, tenim davant algunes amenaces i també, o sobretot, grans 
oportunitats. 
 
Començo per les amenaces: la feblesa de la institució, d’aquest Consorci que 
més enllà dels aspectes econòmics, té l’amenaça ja efectiva de la famosa 
LRSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, i la 
falta de recursos econòmics i de rumb polític. 
 
Aquestes amenaces les hem de combatre amb dos grans eixos de treball: 



 
Un: sortida jurídico-legal per la sustentació de l’ens, a l’espera de la Comarca 
oficial. 
Dos: L’abastiment de projectes conjunts pel territori. En aquest sentit, ja els 
alcaldes hem parlat d’eixos com: 
Ocupació, emprenedoria, promoció econòmica i turística, desenvolupament 
rural. 
Educació: Lluçanès territori educador. 
Escombraries: recollida i/o deixalleria 
Centre de serveis: compartir elements logístics. 
Serveis tècnics. 
Serveis Socials. 
Cultura, Esports i Joventut. 
Comunicació. 
 
Aquests projectes els hem de fer possibles entre tots, sumant esforços perquè 
servirà i retornarà a la gent. 
 
Caldrà un esforç per comunicar, fer notar a la gent que l’eina comarcal és 
necessària, per a fer-los-en partícips, i que es noti la importància d’aquesta per 
poder afrontar els reptes de futur. Serà un esforç que si interioritzem en les 
nostres accions sortirà sol. 
 
Per això, un altre eix que el Consorci ha de tenir en compte, és el que té a 
veure amb el reconeixement oficial de la comarca del Lluçanès. 
 
Fa dos mesos i 5 dies votàvem per la comarca. No repassaré els passos per 
arribar fins a aquella consulta. Agafo els elements positius, sobretot les accions 
que van servir per apropar a la gent per què servia una comarca. 
 
Aquella històrica consulta va tenir uns resultats. 
 
Aquells resultats avalen la creació de la comarca del Lluçanès, un encàrrec ja 
traslladat al Govern de la Generalitat, i que el que hi hagi ara de nou haurà de 
resoldre. Per tant, cal posar en valor aquell SÍ majoritari globalment, aquell sí 
que va sortir en 8 pobles. 
 
No podem obviar, però, que també va haver-hi 5 pobles que va sortir que NO.  
 
Els seus alcaldes ja han dit que no volen despenjar-se del Consorci i el treball 
conjunt. És un bon símptoma. Òbviament que la gent va decidir, però mai 
trobaran la porta tancada. 
 
I estic esperançat que trobarem la manera, que farem partícips a la gent amb 
l’arrencada de tota aquesta nova alè d’esperança pel territori que serem 
capaços de fer visualitzar que aquesta eina, la comarca, és importantíssima per 
a tots ells. 
 
La meva esperança és que ningú es quedi al costat, que aquesta nova etapa 
del Consorci del Lluçanès sigui la del reconeixement oficial, no per res 



personal, emocional, sentimental, si no per fer possible tots aquests projectes 
conjunts que tenim, per servir la nostra gent, per la gestió i desenvolupament 
del territori. 
 
En definitiva, pel futur del Lluçanès. 
 
Moltes gràcies, i VISCA EL LLUÇANÈS!” 
 
 
I, no havent-hi mes assumpte a tractar, el President aixeca la sessió a ¾ menys 
cinc de nou del vespre, de la qual n’estenc la present acta, que com a Secretari 
del Consorci, CERTIFICO. 
 
 
El secretari       El President, 
 
 
 
 
Ferran Martori i Mas    Isaac Peraire i Soler  
 


