
ACTA DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ
DELS MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS

Núm.: 4/15

Sessió: Ordinària

Data: 21 de desembre de 2015

Hora: 19:30h

Lloc: Sala d’actes de la Seu Tècnica del Consorci a Santa Creu de Jutglar

Hi assisteixen:
Sr. Isaac Peraire Soler- President del Consorci del Lluçanès
Sr. Marc Sucarrats Sabatés- Vicepresident primer del Consorci del Lluçanès.
Sr. Joan Carles Solé Latorre- Vicepresident segon del Consorci del Lluçanès.  
Sr. Jordi Bruch Franch- Vicepresident tercer del Consorci del Lluçanès.

I els vocals següents:      
Sr. Josep M. Freixenet Mayans, Ajuntament d'Olost.
Sr. Jordi Tarradellas Font, Ajuntament d'Oristà
Sr. Joan Compta Nuñez, Ajuntament de Perafita.
Sra. Anna Plans Canal, Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Sr. Josep Pujol Boladeras, Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.
Sr. Josep Subirana Parés, Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.
Sr. Josep M. Masramon Falgueras, Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.
Sr. Josep Martinez Castro, Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.
Sr. Joan Ramon Soler Obradors, Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.
Sra. Núria Obradors Rial, Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.
Sr. Ramon Erra Soler, Ajuntament de Sant Martí d'Albars.
Sr. Josep Costa Garet, Ajuntament de Santa Maria de Merlès.
Sr. Jaume Bardolet Palau, Ajuntament de Santa Maria de Merlès.
Sr. Albert Güell Vallbona, Ajuntament de Sobremunt.
Sra. Montserrat Juvanteny, Consell Comarcal d'Osona.
Sr. Ramon Soler Pujols, representant entitats I associacions privades.
Sra. Montse Barniol Carcassona, Ajuntament d'Alpens
Sra. Laia Sucarrats Clotet, Ajuntament d'Alpens
Sr. Enric Font Font, Ajuntament de Lluçà.



Excusen la seva assistència:

Sr. Emili Benito Sayol, Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
Sr. Josep Salvans Crespi, Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
Sr. Ramon Padrós Ferrer, Ajuntament de Sant Martí d'Albars.

Secretària

Sra. Anna Clària Vila

Amb veu i sense vot:

Sr. Xavier Barniol Boixader - Director tècnic del Consorci del Lluçanès

La presidència obre la sessió ordinària del Consell General a les 19:40 

1.- Aprovació de l'acta anterior

El Consell General aprova per unanimitat l'acta anterior.

2.- Donar compte dels decrets de presidència 

Es dona compta dels decrets de presidència al Consell General.

3.-Ratificació del decret de presidència núm. 33/2015
Es ratifica el següent decret de presidència pel Consell General.

«El dia 1 d'octubre de 2015 es va celebrar la sessió extraordinària de constitució del 
Consell General del Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès. En la mateixa 
sessió es va renovar el Consell General i elegir els responsables polítics, President i 
Vicepresidents, entre altres.

El Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès, a través de les diferents àrees 
de treball, forma part amb representació política de diferents entitats o organismes.

Degut a la renovació del Consell General sorgit de les eleccions municipals del passat mes
de maig, s'ha de tornar a nomenar representants polítics a diferents organismes. Aquests 
són: Osona Turisme, Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, 
Creacció Agència d'emprenedoria, innovació i coneixement SL i Associació de Propietaris 
Forestals.

Per tot l'exposat,



RESOLC:

Primer.- Tenint en compte els Estatuts de l'Associació de Desenvolupament Rural de la 
Catalunya Central, nomenar a la Sra. Montserral Juvanteny i Canal, regidora de 
l'Ajuntament de Prats de Lluçanès i representant al Consorci del Lluçanès com a 
consellera del Consell Comarcal d'Osona, i el Sr. Enric Font i Font, regidor de l'Ajuntament 
de Lluçà i membre del Consell General del Consorci, com a representants de l'Assemblea 
General per part del Consorci del Lluçanès i com a representants dels 13 municipis del 
Lluçanès.

Segon.- Tenint en compte els Estatuts de l'Associació de Propietaris Forestals, nomenar  
al Sr. Marc Sucarrats i Sabatés, alcalde d'Oristà i membre del Consell General del 
Consorci del Lluçanès, com a representant de la Comissió de treball de l'esmentada 
Associació.

Tercer.- Tenint en compte els Estatus de «Creacció, Agència d'emprenedoria, innovació i 
coneixement SL», nomenar al Sr. Ramon Padrós i Ferrer com a representant del Consell 
General de l'esmentada entitat.

Quart.- Tenint en compte els estatuts de l'organització especial Osona Turisme, designar al
Sr. Josep Martínez Castro com a representant del Consell General de l'esmentat 
organisme.

Cinquè.- Notificar el present acord a totes les entitats esmentades

Sisè.- Ratificar el present Decret en la pròxima sessió del Consell General que tingui
lloc.»

El  Sr.  Jordi  Bruch fa  esmenta  que si  finalment  el  Consell  Comarcal  surt  del
Consorci,  la  Sra.  Montserrat  Juvanteny  no  podrà  ser  la  representant  en
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

4.-Ratificació del decret de presidència núm. 37/2015

Es ratifica el següent decret de presidència pel Consell General.

«Vista la resolució de la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació i Relacions Institucionals de data 16 de novembre de 2015 per la
qual es resol revocar l'acumulació al  Sr.  Ferran Martori  i  Mas de la plaça de
secretari interventor del Consorci per a la Promoció dels municipis del Lluçanès.

Atès  que  en  els  estatuts  de  Consorci  per  a  la  Promoció  dels  municipis  del
Lluçanès  es  preveu  que  aquest  estarà  assistit  per  un  secretari  i  interventor
nomenat pel Consell General, entre les persones que pertanyin a algun dels ens
locals consorciats.

Essent, la Sra. Anna Clària i Vila, secretària-interventora del municipi de Prats de
Lluçanès.



ACORDS:

PRIMER.-  Nomenar  a  Anna  Clària  Vila,  amb  DNI  47690325D,  Secretària-
interventora del Consorci per a la Promoció dels municipis del Lluçanès. 

SEGON.- Habilitar com a secretària-interventora a na Anna Clària i Vila des del
dia 17 de novembre de 2015.

TERCER.- Ratificar aquest acord pel Consell General.»

5.-Ratificació del decret de presidència núm. 38/2015

Es ratifica el següent decret de presidència pel Consell General.

«Atès  que  és  necessari  pel  desenvolupament  de  la  gestió  comptable  i
pressupostària nomenar un  Tresorer per al  Consorci per a la promoció dels
municipis del Lluçanès

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.

El Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès va nomenar a la Sra.
Cristina Millas Martí (DNI. 47.845.058-K), administrativa comptable del Consorci
del Lluçanès, com a tresorera amb caràcter provisional. 

Degut a la immediata baixa de maternitat de la Cristina Millàs i Martí.

RESOLC:

Primer.-  Designar, amb caràcter provisional, al Director Tècnic del Consorci per
a la promoció dels municipis del Lluçanès, Sr. Xavier Barniol i Boixader, DNI.
77741844G com a tresorer del Consorci per a la Promoció dels Municipis del
Lluçanès fins que es pugui proveir la plaça reglamentàriament.

Segon.-  Rellevar-lo  de  la  prestació  de  fiança,  fent-se  solidaris  la  resta  de
membres del Consell General del resultat de la seva gestió.



Tercer.- 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.

Quart.- Ratificar el present acord en el proper Consell General que tingui lloc.»

6.-Ratificació del decret de presidència núm. 39/2015

Es ratifica el següent decret de presidència pel Consell General.

«El Consell Comarcal d’Osona té atribuïda en l’aprovació inicial de la planificació
quinquennal del  pla únic d’obres i  serveis de Catalunya, any 2012, l‘actuació
següent:

Títol actuació:  Abastament en alta al Lluçanès
Pressupost: 10.757.824,00 €
Subvenció Puosc 2012: 650.000,00

El Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès té també atribuïda en
la planificació quinquennal del pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012,
la mateixa actuació, amb les dades que s’indiquen seguidament:

Títol actuació:  Abastament en alta al Lluçanès
Pressupost: 9.273.965,83  €
Subvenció Puosc 2012: 329.298,33 €

Segons  Decret  de  Presidència  24/2011  de  24  d'octubre  es  va  sol·licitar  al
Consell  Comarcal  d’Osona,  la  redacció  del  projecte  de  l’actuació  titulada:
“ABASTAMENT EN ALTA AL LLUÇANÈS” que contempli la portada d’aigua als
municipis de Sant Agustí de Lluçanès, Lluçà, Sant Martí d’Albars i al nucli de
Santa Creu del Jutglar, aquest del municipi d’Olost, ajustant el seu import a les
aportacions inicialment atribuïdes en el Pla únic d’obres i Serveis de Catalunya,
any 2012, que poden arribar al 95% del cost i a l’aportació del 5% restant per
part dels municipis afectats.

El Consell Comarcal d'Osona ha realitzat els següents tràmits:  Decret 101/2008,
de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2008-2012. Acord GOV/14/2012, de 28 de
febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2012,
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6079, del dia 2 de
març de 2012. Acord núm. 8 del Ple Comarcal de data 22 de juliol  de 2015,
sobre la constitució de la Comissió Permanent del Ple i determinació del seu
règim competencial.



Un cop redactat el projecte i licitat per part del Consell Comarcal d'Osona, tenint
en compte les variacions definitives

Resolc: 

Primer.-  Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar 
l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.

Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar la/les persona/es 
següent/s:
Nom i cognom del director facultatiu de l'obra o responsable de l'actuació:
Blai Parramon Pla. Títol professional: enginyer industrial
Nom  i  cognoms  del  tècnic/a  col·laborador/a:  Anna  Castells  Viñas.  Títol

professional:  arquitecte tècnic

Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.

Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter
definitiu.

Cinquè.-  Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis,
així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries
per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.

Sisè.-  Que  de  conformitat  amb  l’informe  d’Intervenció,  en  la  partida
pressupostària  especificada a continuació hi ha una consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació. Dades de la partida pressupostària;:
Número: 155.609  Any: 2015.

Setè.- Ratificar el present Decret en el pròxim Consell General que tingui lloc.»

7.-Ratificació del decret de presidència núm. 41/2015

Es ratifica el següent decret de presidència pel Consell General.

«El  Ple de la Diputació de Barcelona, reunit  en data 26 de juliol  de 2012,  va

aprovar, per unanimitat, el Dictamen número 161/2012 que proposa l'aprovació³

de la modificació i del text refós  del Protocol general de la Xarxa d’ens locals per

al suport al teixit empresarial de productes alimentaris, locals i de qualitat de la

terra i el mar, així com el seu annex i el mode d'adhesió a la Xarxa.

La Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris



locals i de qualitat de la terra i el mar (d’ara endavant, XPDT) és una agrupació

voluntària d’ens locals d’àmbit supramunicipal, sense personalitat jurídic pròpia,

que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Un dels òrgans de la XPDT, regulat segons el Protocol General de la XPDT, és el

Comitè Director el qual està format, entre altres, per un representant polític de

cadascun dels ens membres de la Xarxa.

El Consorci del Lluçanès, com a membre de la Xarxa, ha de nomenar a una

representant per al Comitè Director.

Vist tot l'anterior, RESOLC:

Primer.- Nomenar al Sr. Enric Font i  Font, regidor de l'Ajuntament de Lluçà i

responsable polític del Servei de Desenvolupament Rural, com a membre del

Comitè Director de la XPDT per part del Consorci del Lluçanès.

Segon.- Notificar el present acord a la XPDT de la Diputació de Barcelona

Tercer.- Ratificar el present acord en el proper Consell General que tingui lloc»



8.-Proposta d'aprovació de la modificació dels estatuts

El  president  explica  el  procés  de  modificació  dels  estatuts  per  la  necessitat
d’adscriure el Consorci a una entitat local que deriva de LARSAL. Explica que
donat que el Ministeri  de facto va adscriure el  Consorci  al  Consell  Comarcal
d’Osona i donades les reunions amb aquest i les reunions amb els alcaldes s’ha
pactat la sortida del Consell Comarcal, per tant, a la modificació dels Estatuts es
proposa  adscriure  aquest  a  l'Ajuntament  de  Prats  de  Lluçanès  de  forma
temporal.

Per part de l'Ajuntament d'Olost s'han fet arribar unes esmenes a la modificació
d'aquests estatuts que es passen a debatre.

En quan a la seu social s'acorda que aquesta serà a Santa Creu de Jutgar i es
modifica en el sentit que per a modificar aquesta seu es requerirà 3/4 parts dels
membres.

S'accepta incloure en l'article 6, que descriu les finalitats del consorci,  que la
finalitat bàsica del consorci és la promoció mancomunada de serveis de titularitat
municipal i aquelles altres que les entitats consorciades li puguin encarregar.

En quan a la composició del Consell Executiu es discuteix si han de formar part
o no els representants del Consell Comarcal d'Osona, es discuteix sobre la idea
de fer un Consell Executiu d'Alcaldes i alcaldesses. I s'acorda que en formin part
els alcaldes i també les entitats.

S'acorda  incloure  en  les  competències  del  Comitè  Executiu  la  d'impulsar  la
realització  de  programes  de  desenvolupament  del  Consorci  així  com de  les
activitats  i  competències  que,  de  forma,  mancomunada,  li  hagin  delegat  els
ajuntaments que en són membres. Així com preveure que nomenarà el càrrec de
les persones que assumeixen les funcions de secretaria intervenció i tresoreria
de l'entitat, i que aquest seran proposats per la presidència.

En quan al càrrec de director de gerència s'accepta l'esmena que estableix que
serà proposat pel Comitè Executiu.

En referència al quòrum d'assistència s'estableix un quòrum de 1/3 del nombre
legal de membres i s'acorda preveure mecanismes de delegació del vot.

En referència a l'article 15, es proposa incloure el següent: «Després d'eleccions
municipals,  en  cas  que  el  President  actual  deixi  de  ser  càrrec  electe,  la
Presidència en funcions l'exercirà el  Vicepresident primer. En cas que aquest
també  deixi  de  ser  càrrec  electe,  la  presidència  en  funcions  l'exercirà  el
Vicepresident segon. S'estableix que el President en funcions tindrà un mes per
convocar la constitució del nou Consell General».



Finalment en quan a l'esmena que proposa que el Consell Comarcal d'Osona
segueixi com a membre del Consorci en els estatuts, el president explica tot el
procés i reunions realitzades i es debat sobre els beneficis i inconvenients de
que en formi part.  Donat les divergències i que no s'arriba un acord sobre si
incloure el Consell Comarcal o no en la modificació dels estatuts, el president
explica que no es competència nostra decidir si el Consell Comarcal ha de sortir
o no del Consorci. El President manifesta que explicarà la divergència al propi
Consell  Comarcal d'Osona i  que en un proper Consell General es prendrà la
decisió.

9.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci del
Lluçanès i l'Ajuntament de Prats de Lluçanès en matèria de cooperació de
secretaria i intervenció i assistència al Consorci

Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració  local  (LRSAL),  incideix  notablement  en  la  regulació  dels
consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora  de  les  bases  de  règim  local  (LBRL)  i  la  Llei  30/1992,  de  26  de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC).La Disposició final segona de la LRSAL afegeix
una nova Disposició addicional vintena a la LRJPAC que estableix, entre d’altres,
l’obligatorietat  de  fixar  estatutàriament l’Administració  pública a la  que estarà
adscrit cada Consorci.

Atès que d'acord amb aquesta normativa, el Consorci del Lluçanès ha iniciat un
procés de modificació dels seus estatuts per tal d’adscriure’s a l'Ajuntament de
Prats de Lluçanès, en tant, s’està a l’espera de la creació de la Comarca del
Lluçanès, ens al qual li correspondria aquesta adscripció.

Vist que d’acord amb la LRSAL el Consorci perd la consideració d’ens local i, per
tant, ha de deixar de tenir la plaça de secretaria intervenció en la seva relació de
llocs  de  treball  i  atenent  també  a  que  l'article  25  del  Estatus  del  Consorci
estableix  que  aquest  estarà  assistit  per  un  secretari  interventor  d’entre  els
funcionaris l'habilitació estatal en exercici dels ens consorciats.

Per tots aquests motius es fa palès la necessitat que la persona que ocupa la
plaça de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès sigui la que
s’ocupi de les funcions de secretaria-intervenció del Consorci per a la Promoció
de Municipis de Lluçanès.

El Consell General acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci del Lluçanès per
cooperació i assistència al Consorci en matèria de secretaria i intervenció.

SEGON.- Afectar la despesa a l'aplicació pressupostària 920.462.

TERCER: Facultar el Director Gerent per a la signatura del conveni.

QUART. Notificar aquest acord a totes les entitats signants.



10.-Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre agents locals
per a dur a terme l'execució de l'obra "Ocupació Indústria Local a Osona"

Mitjançant resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data
30 d’abril de 2015, es va aprovar la concessió d’un ajut a favor de l’Ajuntament
de Vic pel finançament del projecte “Ocupació industrial  local a Osona” en el
marc de les Bases Reguladores i convocatòria per l’Atorgament de subvencions
en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Barcelona per promoure l’ocupació a la indústria local.

En  l'esmentat  projecte  hi  participen  i  col·laboren  les  entitats  següents:
Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de les Masies de
Voltregà, Ajuntament de Roda de Ter, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà,
Ajuntament de Vic, Consell Comarcal d’Osona, Consorci de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura, Consorci per a la promoció dels Municipis del Lluçanès, Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària la Plana.

Amb l’objectiu  de  regular  la  col·laboració  i  la  participació  conjunta  dels  seus
membres en el projecte “Ocupació industrial local a Osona” i amb la voluntat de
ratificar la designació de l’entitat executora del projecte, es proposa la signatura
d'un conveni.

El Consell General acorda per unanimitat:

PRIMER.-  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  agents  locals  per  dur  a
terme l'execució del projecte «Ocupació indústria local a Osona»

SEGON.- Ratificar la designació de Creacció per dur a terme la coordinació i
execució  del  projecte  així  com la  justificació  de  l’ajut  davant  la  Diputació  de
Barcelona.

TERCER.- Nomenar a la tècnica del Consorci del Lluçanès Laura Sellarès com a
interlocutora del projecte.

QUART: Facultar el Sr. President per a subscriure l’esmentat conveni i quants
documents calguin per a l'execució dels presents acords

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l'ens que coordina el projecte.



El Sr. Albert Güell remarca que al fer un seguiment i veure quins beneficis en
treurem els pobles del Lluçanès.

11.-Proposta d'aprovació modificació plantilla del Consorci del Lluçanès

Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local (LRSAL) incideix notablement en la regulació dels consorcis,
bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic  de les administracions públiques i  del  procediment  administratiu
comú  (LRJPAC).La  Disposició  final  segona  de  la  LRSAL afegeix  una  nova
Disposició  addicional  vintena  a  la  LRJPAC  que  estableix,  entre  d’altres,
l’obligatorietat  de  fixar  estatutàriament l’Administració  pública a la  que estarà
adscrit cada Consorci.



Vist que d’acord amb la LRSAL el Consorci perd la consideració d’ens local i, per
tant, ha de deixar de tenir la plaça de secretaria intervenció en la seva relació de
llocs de treball i plantilla.

Vista  la  provisió  d'alcaldia  de  14  de  de  desembre  la  qual  demana  que  es
procedeixi  a  modificar  la  plantilla  per  tal  d’amortitzar  la  plaça  de  secretari
interventor i en la qual es dóna trasllat a la secretària interventora per tal que
emeti informe sobre el seu procediment i la seva adequació a la legalitat.

Vist  l'informe  de  la  secretària  interventora  el  qual  informa  favorablement  de
l’amortització de la plaça de secretari interventor de la plantilla de personal del
Consorci.

El Consell General acorda per unanimitat:

PRIMER.- Modificar la plantilla del Consorci del Lluçanès aprovada en el Consell
General del dia 13 de maig de 2015 amortitzant la plaça del secretari interventor.

SEGON.-  Comunicar  a  la  Direcció  General  d'Administració  Local  que  s'ha
procedit a l'amortització de la plaça de secretari interventor.

12.-Proposta  de  modificació  de  crèdits,  suplement  de  crèdit  i  crèdit
extraordinari.

Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent
per a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent, segons queda justificat
en la Memòria que acompanya l’expedient, i atès que es poden donar de baixa
part de la consignació de diferents aplicacions pressupostàries.

Vist l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir
i l’informe d’intervenció favorable.

De conformitat amb el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, pel  qual s’aprova el  Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes
Locals, i l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

El Consell General acorda per unanimitat:

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número
1/2015, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb
baixa d’altres aplicacions pressupostàries,  d’acord amb el  resum per  capítols
següent:

A) SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDA CONCEPTE
 PREVISIÓ
ANTERIOR 

 SUPLEMENT
CRÈDIT 

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA



231,227,99 Serveis Socials (TELEVIDA) 9.000,00             2.650,00               11.650,00

241,227,06 Assessorament extern empreses (Acc. Social)  3.000,00                 500,00                3.500,00   

920,220,01 Premsa, revistes, llibres i altres públic.  8.500,00               1.000,00                 9.500,00

920,222,00 Serveis de Telecomunicacions  4.500,00                1.000,00               5.500,00

920,226,02 Publicitat i propaganda (Edició calendaris). 12.000,00                2.370,00             14.370,00

920,227,00 Treballs neteja dependències     800,00                   500,00               1.300,00

920,227,06 Gestió qualitat i marca ISO  1.000,00                1.000,00              2.000,00   

231,480,00 Atencions benèfiques i assistencials a famílies  3.000,00               20.000,00              23.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT             29.020,00  

B) HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDA CONCEPTE
 PREVISIÓ
ANTERIOR 

 SUPLEMENT
CRÈDIT 

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

414,221,99 Material cursos formació BTT. Neteja des.                        -                 1.800,00                1.800,00  

920,227,06 Adm. General. Treballs altres emp.              1.200,00               1.200,00

920,462,00 Adm. General. Transf a Ajuntaments                        -                 2.000,00                2.000,00  

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI               5.000,00  

TOTAL DESEPESES                34.020,00

INGRESSOS:

A) BAIXES DE PARTIDES

PARTIDA CONCEPTE
 CONSIGNACIÓ

ANTERIOR  BAIXA 
CONSIGNACIÓ

DEFINITIVA

320,226,06 Reunions, conferències i cursos            57.800,00 15.000,00 42.800,00

920,479,00 Altres transferències. Industries Locals Berguedà            30.000,00 19.020,00 10.980,00

TOTAL BAIXES DE PARTIDES             34.020,00

SEGON.-  Exposar aquest  expedient  al  públic mitjançant  anunci  en el  Butlletí
Oficial  de  la  Província  per  un  termini  de  quinze  dies,  durant  els  quals  els
interessats  el  podran  examinar  i  presentar  reclamacions  davant  del  Consell
General.  Si  transcorregut  el  termini  corresponent  no  s’han  presentat
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.



13.- Informacions diverses

El  president  informa  del  possible  tancament  del  centre  d'emergències  de
Manresa, donat que es vol traslladar a Bellaterra. El Consell General manifesta
el seu posicionament a favor que aquest centre es mantingui i  acorda que el
consorci adopti les mesures necessàries.

El president explica dos projectes nous, el de l'Escola Bressol del Lluçanès i el
de  l'Escola  de  Música  i  Dansa  del  Lluçanès,  que  es  durien  a  terme  sota
l'acompanyament tècnic de la Diputació.

La Sra.  Montserrat  Juvanteny explica que aquest  2016 augmenta la  quota a
aportar  al  Consell  Comarcal  passant  de  57.000  euros  al  2015  a  70.000
aproximadament per al 2016.

Explica  també que des del  projecte  que lidera  conjuntament  amb la  Montse
Barniol s'està elaborant un projecte d'envelliment actiu al Lluçanès. 

Explica també que per al  banc dels aliments en que es fan tres aportacions,
1.000  euros  els  havia  d'aportar  el  Consorci  i  el  Consell  Comarcal  finalment
aportarà aquesta part de 1.000 euros.

La Sra. Juvanteny destaca que el local que actualment es troba el banc dels
aliments, que té seu a Prats de Lluçanès i que està gestionat per càritas, és
precari i que s'arrendarà un altre local per part de càritas i que estaria bé que
250 euros d'arrendament d'un nou local s'assumissin pel Consorci.

Informa també que la quota de l'Associació per al Desenvolupament Rural de la
Catalunya Central  que gestiona els  ajuts  LEADER augmentarà  de 50 a  100
euros. Informa que es posarà en contacte amb l'Associació per a investigar a
què es deu aquest augment.

Que aquest any es va fer a Prats la presentació de la convocatòria i informa que
l'any vinent si ho volen es pot fer en algun altre poble que hi tingui interès.

El Sr. Enric Font, informa d'algunes de les accions que s'han realitzat des de
l'Àrea de Desenvolupament Rural del Consorci: a Prats es va celebrar amb èxit
la jornada sobre escorxadors de proximitat, i en breu s'iniciaran els tràmits per tal
de poder-ne implantar algun al Lluçanès. En el marc de la Fira de Santa Llúcia
va tenir lloc una trobada entre els ajuntaments del Lluçanès per tal de valorar i
fer propostes respecte al Servei de Desenvolupament Rural del Consorci.



14.- Precs i preguntes. 

No n'hi ha.

Finalment, el president dóna per finalitzat el Consell General a les 22:10, aixeca
la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta el contingut de la qual
certifico 

 President Secretària-Interventora

Isaac Peraire Soler
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