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

Núm.: 1/16
Sessió: Ordinària
Data: 15 de febrer de 2016
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. Ramon Ambrós Solanellas, Ajuntament d’Olost
Sr. Joan Compta Nuñez, Ajuntament de Perafita.
Sra. Anna Plans Canal, Ajuntament de Prats de Lluçanès.



Sr. Emili Benito Sayol, Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Sr. Josep Salvans Crespi, Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
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. Ramon Padrós Ferrer, Ajuntament de Sant Martí d’Albars.
Sr. Albert Güell Vallbona, Ajuntament de Sobremunt.
Sra. Montserrat Juvanteny, Consell Comarcal d'Osona.
Sr. Ramon Soler Pujols, representant entitats I associacions privades.
Sra. Laia Sucarrats Clotet, Ajuntament d'Alpens
Sr. Enric Font Font, Ajuntament de Lluçà.
 
Excusen la seva assistència:
 
Sr. Jordi Tarradellas Font, Ajuntament d'Oristà
Sr. Ramon Casals Costa,  Ajuntament de Perafita



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 19:35

Punt d'urgència

S'acorda incloure com a punt d'urgència el nomenament del Sr. Ramon Ambrós i Solanellas com a
representant de l'Ajuntament d'Olost al Consell General del Consorci del Lluçanès, en substitució 
del Sr. Gil Salvans i Muns.

1.- Aprovació de l'acta anterior

El Consell General aprova per unanimitat l'acta anterior.

2.- Donar compte dels decrets de presidència

Es dóna compte dels decrets de presidència al Consell General.



3.-Aprovació liquidacions Taxa Teleasistència del 2n semestre de 2015

Vistes  les  relacions  de  liquidacions  per  la  realització  d’activitats  de  caràcter  assistencial
preparades per la Intervenció del Consorci, el Consell General per unanimitat acorda:

Primer.-  APROVAR  la  relació  de  liquidacions  per  la  prestació  del  servei  de  teleassistència
corresponent al 1n semestre de 2015 per import total de 5.598,60 euros, quina llista es dóna aquí
per literalment reproduïda.

Segon.- NOTIFICAR les referides liquidacions als interessats per a què procedeixin al seu ingrés
en la tresoreria del Consorci dins dels terminis fixats en el Reglament General de Recaptació de
l'Estat.

4.- Aprovació liquidacions Taxa XED del 2n trimestre 2015     

Vistes les relacions de liquidacions per la taxa XEC, el Consell General per unanimitat acorda:

Primer.-  APROVAR la relació de liquidacions de la taxa XED corresponent al 2n. trimestre de
2015 per import total de 528 euros, quina llista es dona aquí per literalment reproduïda.

Segon.- NOTIFICAR les referides liquidacions als interessats per a què procedeixin al seu ingrés
en la tresoreria del Consorci dins dels terminis fixats en el Reglament General de Recaptació de
l'Estat.

5.-Aprovació compte general 2014

Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Consorci el Compte General  d’aquesta
entitat corresponent a l’exercici 2014, i atès que en l’expedient hi consten els informes preceptius
dels  quals  es desprèn que es troben conformes i  que no s’han produït  al·legacions durant  el
període d’exposició pública.

D’acord amb el que preveu l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Vist tot l’anterior



El Consell General acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès,
corresponent a l’exercici econòmic de 2014.

Segon.-  Trametre’n  còpia  a  Sindicatura  de  Comptes  de  Catalunya  en  virtut   de   la   seva
competència en matèria de fiscalització externa d’aquesta entitat. 

6.- Aprovació del protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de serveis locals d’ocupació

La  Diputació  de  Barcelona,  dins  del  seu  àmbit  d'actuació  d'assistència  i  cooperació  jurídica,
econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d'actuació prioritaris, en matèria de polítiques
locals de mercat de treball,  potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local
d'ocupació  a  través  de  la  Xarxa  de  Serveis  Locals  d'Ocupació  (Xarxa  XALOC)  i  promoure
l'adaptabilitat  d'aquest  sistema  a  les  necessitats  territorials  i  a  l'evolució  de  la  conjuntura
socioeconòmica.

La Xarxa XALOC té com a missió consolidar un model àgil i competitiu del mercat de treball en
l'àmbit  municipal  i  aconseguir  una major  eficàcia i  eficiència de les accions locals  en matèria
d'ocupació a la província de Barcelona, mitjançant el treball conjunt, l'intercanvi d'experiències i la
col·laboració entre els membres de la Xarxa.

La Xarxa XALOC és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada per tots
aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d'un SLO.

La Diputació de Barcelona, en el marc de la Xarxa XALOC i en funció de les seves disponibilitats
pressupostàries  i  tècniques,  facilita  als  membres  de  la  Xarxa,  suport  econòmic  i  assistència
tècnica especialitzada per potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència dels SLO de la demarcació
de Barcelona.

Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa XALOC hauran d'aprovar, per part de l'òrgan
competent que correspongui, la sol·licitud d'adhesió, en els termes establerts en el model que
s'aprova juntament amb el Protocol, i trametre-la a la Diputació de Barcelona.

Vist tot l’anterior

El Consell General acorda per unanimitat:  

PRIMER.- Aprovar l'adhesió al Protocol General de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació

SEGON.-  Procedir  a  la  signatura  del  model  de  sol·licitud  d'adhesió  i  trameta-la  a  la
Diputació de Barcelona.



7.- Aprovació del Pla d’Acció 2016-2017 del Pla Terriotrial Lluçanès Territori Educador 

El Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès, conjuntament amb el suport tècnic de la
Diputació de Barcelona ha estat elaborant des de l'any 2013 el Pla educatiu Lluçanès Territori
Educador.

El pla Lluçanès Territori Educador tracta de definir el paper que ha de jugar el territori en tots els
àmbits  socioeducatius:  educació  reglada,  educació  permanent,  formació  professionalitzadora  i
activitats  de  participació  i  ciutadania.  Per  a  aconseguir-ho  es  pretén  crear  un  mapa  de
col·laboració entre diferents àmbits educatius que permeti crear una xarxa coordinada de recursos
que responguin a les necessitats i demandes del Lluçanès.

En aquesta línia el Consorci del Lluçanès amb el suport de la Diputació de Barcelona va
realitzar  un estudi  i  una diagnosi  sobre  els  recursos socioeducatius,  infraestructures  i  agents
implicats en el territori, comptant amb la participació i implicació d’agents referents.

Al 2015 es va realitzar un Pla d'Acció el qual concreta  les  línies que s'han considerat com a
prioritàries per a desenvolupar durant els anys 2016 i 2017 i es concreten les accions a realitzar.
 
Vist tot l’anterior

El Consell General acorda per unanimitat:  



PRIMER.- Aprovar el Pla d'Acció 2016-2017 del Pla Educatiu Lluçanès Territori Educador.

SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació així com sol·licitar el suport tècnic per a
continuar desenvolupant el Pla esmentat.

8.- Aprovació del Conveni amb Creacció i altres entitats per a “Osona+: joves per grans 
projectes” 

En l’ordre EMO/366/2015, de 29 d’octubre, s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a promoure l’emprenedoria entre el  col·lectiu de joves en el  marc del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.

En  el  marc  d'aquesta  convocatòria  hi  han  concorregut  de  forma  agrupada   les  entitats  de
Creacció, Ajuntament de Centelles, Ajunament de Manlleu, Ajuntament de Roda de Ter, Consorci
per a la promoció dels municipis del Lluçanès i Fundació Universitària Balmes conforme preveu la
base  2  de  l’esmentada  Ordre,  sol·licitant  l’atorgament  d’una  subvenció  destinada  al
desenvolupament del pla de treball per al projecte Osona+: Joves per grans projectes.

Vista  la  resolució  favorables,  es  proposa  establir  un  acord  de  col·laboració  entre  les  entitats
signants   per   al   desenvolupament   del   projecte   en   el   que   es   regula   la representativitat
de les parts, requisits i obligacions, actuacions i altres

Vist tot l'anterior

El Consell General acorda per unanimitat:  

PRIMER.- Aprovar el conveni regulador entre Creacció, Ajuntament de Centelles, Ajuntament de
Manlleu, Ajuntament de Roda de Ter, Consorci per a la Promoció dels municipis del Lluçanès i
Fundació  Universitària  Balmes  per  a  la  realització  del  projecte  «Osona+:  joves  per  grans
projectes»

SEGON.- Nomenar al Director Gerent per a formar part del grup de treball.

TERCER.- Facultar al President per la signatura del conveni.

QUART.- Notificar a l'entitat coordinadora del projecte el present acord.

9.- Aprovació de Preu Públic per serveis educatius, esportius i culturals

El text refós de la Llei  reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial  Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 41 a 47 el procediment per a l’aprovació i
modificació dels preus públics.

Vist tot l'anterior

El Consell General acorda per unanimitat:  

PRIMER.- Aprovar els preus públics que haurà de regir per a l’exercici 2016 i següents.

1.-  PREU  PÚBLIC  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DE  DIVERSOS  CURSOS  I  TALLERS
ORGANITZATS PEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS.

Cursos de formació permanent de 20 hores a diversos municipis
del  Lluçanès                                           

15€



Cursos de formació permanent de 40 hores a diversos municipis
del  Lluçanès  

30€

Cursos  de  formació  de  matèria  bàsica  en  alfebittzació  digital  I
llengua,  de 20 hores

10€

Cursos de preparació de les proves d'accés de Grau Mig. 25€

Cursos de preparació de les proves d'accés de Grau  Superior 50€

Cursos monitor de lleure                               200€

Reforç escolar, preu mensual 5€

Cursos manipulació de productes fitosanitaris / biocides 50€

2- PREU PÚBLIC PER A LA PARTICIPACIÓ DE DIVERSES ACTIVITATS ESPORTIVES
ORGANITZADES PEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS.

Curs Marxa Nòrdica                                                                     5€

Jornades recreatives 12€

Campionat bitlles catalanes 3€

3.- PREU PÚBLIC PER A DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS

Trobada de Casals, dinar i actuació 17€

Rutes agroalimentàries 10€

4: PREU PÚBLIC PER A DIVERSOS MATERIALS EDITATS

Mapes Alpina 12€

Llibret 400 anys 3€

Calendari Lluçanès 3€

                  Agenda escolar primària I bressol 4€

                   Llibre Sotsvegueria 15€



SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis del Consorci l’anterior acord, així com els Preus
Públics durant el termini de 20 dies hàbils, i publicar-ho al BOP.

10.- Presentació de les ajudes presentades al catàleg XGL 2016 de la Diputació de 
Barcelona

El President explica les ajudes sol·licitades en el marc del catàleg XGL 2016 de la Diputació de 
Barcelona.

11.- Aprovació de la modificació d’estatuts

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.

El Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès, en el Consell General celebrat el dia 17
de desembre de 2014, va aprovar la «Proposta de Presidència d'iniciar el procés d'adaptació dels
vigents Estatuts a la Llei de Racionaniltzació i Sostenibilitat de l'Administració Local.

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.

Atès l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals determina que
per la modificació dels estatuts és necessari l'acord previ del seu òrgan superior de govern.

El president explica que vista la disparitat d’opinions en la sessió del darrer Consell General, es
van  reunir  amb  els  consellers  del  Consell  Comarcal  d’Osona  i  els  membres  de  govern  del
Consorci  per  tal  d’arribar  una  acord  que  en  aquest  Consell  General  es  proposa  validar.  La
proposta consisteix en que en formin part un representant del Consell Comarcal del Bages, del
Berguedà i d’Osona amb veu i sense vot.

Es  proposa  per  part  de  l’alcalde  de  Sobremunt,  el  Sr.  Albert  Guell  que  el  Comité  executiu
d’alcaldes  i  alcaldeses  no  en  formin  part  les  entitats  privades.  Proposta  que  finalment  és
acceptada.

El  Sr.  Ramon Erra  manifesta  la  voluntat  que aquests  representants  dels  Consells  Comarcals
haurien de tenir vot. El Sr. Josep Pujol també manifesta la manca de concens.

El Sr. Jordi Bruch dubta de si a l’acord que es va pendre es parlés de que no havien de tenir vot.

El president explica que és un acord i que el president del Consell Comarcal d’Osona també hi
està d’acord.

El Sr. Albert Guell i la Sra. Laia Sucarrats manifesten que creuen que no han de tenir vot.

El Sr. Josep Ma Freixanet explica que cal ser sensats per mantenir el Consorci i que aquest doni
servei als ciutadans que és el que realment importa i demana acord per aprovar els estatuts.

Finalment  s'acorda  acceptar  la  proposta  presentada  de  redacció  de  nous  Estatuts,  els  quals
s'enviaran a tots els membres del Consorci per tal que procedeixin a la seva aprovació.



Vist tot l’anterior,

El Consell General acorda per unanimitat:  

PRIMER.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Lluçanès.

SEGON.- Donar-ne trasllat als ens locals membres del Consorci per a la promoció dels
municipis del Lluçanès per tal que proposin l'aprovació en els seus plenaris.

TERCER: Comunicar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, el present acord.

QUART:  Sotmetre a informació pública l’acord de modificació junt amb els estatuts pel conjunt de
membres del Consorci  durant  un termini  de 30 dies mitjançant anunci al  taulell  d’edictes dels
membres del Consorci i la seva publicació al BOP i al DOGC.

12.-Establiment aportacions al Consorci per part dels ajuntaments membres

L’article   29   dels   vigents   Estatuts   del   Consorci   per   a   la   Promoció   dels
Municipis del Lluçanès estableix que, per a la realització dels seus objectius, entre d’altres
recursos disposarà de les Aportacions dels organismes i de les entitats associades.

L’article 30 estableix que els ens i entitats consorciades acordaran la seva aportació al
Consorci amb caràcter anual.  I que els ens i entitats membres consignaran   anualment
en   els   seus   pressupostos   les   quantitats   que conformin les seves aportacions al
consorci.

Per acord del Consell General del dia 29 de febrer de 2012 es va aprovar una quota fixa
de 16€ per habitant i la qual està encara vigent.

Tenint  en  compte  que  el  finançament  del  Consorci  depèn,  fonamentalment  de
subvencions  finalistes  i  aportacions  dels  seus  membres,  tenint  en  compte  que  s'ha
delegat, per part dels ajuntaments, el pagament al Consorci de les despeses de la totalitat
dels municipis pel què fa als ajuts d'urgència social, banc dels aliments i suport a Càrites,
tenint en compte que els costos dels serveis socials bàsics han augmentat per al 2016.

El Sr. Josep Pujol manifesta que el que ingressa Sant Agustí del Lluçanès no repercuteix
proporcionalment als seus ciutadans.

El Sr. Joan Carles Solé explica que aquest increment es per fer front a l’aportació de 2’5
euros pel conjunt de despeses d'urgència social que el Consorci sufraga en nom de tots
els municipis, I pel banc del aliments que gestiona Càritas.

El Consell General acorda per unanimitat:  

PRIMER.- Fixar   en   18,5   euros   per   habitant   i   any   l’aportació   a   satisfer   al
Consorci   per   a   la   Promoció   dels   Municipis   del   Lluçanès   per   part   dels
Ajuntaments que en són membres. 

SEGON.- Establir que el pagament de els aportacions a que fa referència l’anterior punt,
s’efectuï en un primer pagament del 50%, abans del 30 de març de 2016 i el 50% restant
abans del 30 de setembre de 2016.



TERCER.- Notificar el present acord als  ajuntaments, organismes i entitats integrants del
Consorci.

13.-Aprovació del Pressupost, bases d’execució i la plantilla del Consorci per a la
Promoció del Municipis del Lluçanès per a l’exercici 2016

Format   el   pressupost   general   d’aquest   Consorci   corresponent   a   l’exercici econòmic
2016, així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs
de  treball,  de  conformitat  amb l’establert  en  els  articles  168  i  169   del  Text  refós  de la  Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article
18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la
Llei 39/1988.

Vist  l’informe  de  secretaria  i  l’informe  d’intervenció  d’avaluació  del  compliment  de  l’objectiu
d’estabilitat pressupostària del que se’n desprèn que la situació és de compliment de l’estabilitat
pressupostària.

El Consell General acorda per unanimitat:  

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de Consorci, per a l’exercici econòmic 2016,
juntament amb les seves bases d’execució, el   resum per capítols del qual és el següent:

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 309.035,00€
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 130.050,00€
CAPITOL 3: Despeses Financeres -
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents  117.255,00€
CAPÍTOL 5: Fons de contingència          -
   
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals     50.000,00€
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital         -

B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers          -
CAPÍTOL 9: Passius Financers          -

TOTAL: 606.340,00€

ESTAT D’INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS               
CAPÍTOL 1: Impostos Directes -
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes     -



CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ing.                    12.500,00€
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 544.820,00€
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials         20,00€

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals -
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital  49.000,00€

B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers -
CAPÍTOL 9: Passius Financers  -

TOTAL:       606.340,00€

Segon.- Aprovar  inicialment  la  plantilla  de  personal,  comprensiva  de tots  els  llocs  de
treball, segons la relació següent:

PLANTILLA DE PERSONAL 2016

Gru
p

Places Jornada Vacants

Tècnic  Mitjà–Direcció
Tècnica

A1 1 37,5 0

Administratiu C1 1 37,5 0
Tècnic  Mitjà/  AODL
Capacitació  i
Ocupació

A2 1 37,5 0 

Tècnic  Mitjà
Desenvolupament
Rural

A2 1 37,5 0

Tècnic Mitjà-Insertor/a
laboral

A2 1 35,5 0

Tècnic Mitjà/ Tècnic/a
esports i joventut

A2 1 35,5 0

Tècnic  MItjà  –
Tècnic/a  Turisme

A2 1 25,5 0

Tècnic  AODL
prospecció empreses

A2 1 37,5 0

Tècnic  Mitjà-
Insertor/a laboral 

A2 1 20 0

Tècnica  Envelliment
Actiu

A2 1 35 0

Administratiu C1 1 37,5 1
Tècnic AODL A2 1 37,5 1
Tècnic  Mitjà-
Insertor/a laboral 

A2 1 37,5 1

Tècnic Mitjà-Docent A2 1 37,5 1



TERCER.- Exposar al públic el pressupost general per al 2016, les   bases d’execució i plantilla de
personal aprovats,  per termini  de quinze   dies, mitjançant  anuncis en el  Butlletí  Oficial  de la
Província de   Barcelona i en el taulell d’anuncis del Consorci, a efectes de la presentació de
reclamacions pels interessats.

QUART.-  Considerar  elevats  a  definitius  aquests  acords  en  el  cas  que   no  es  presenti  cap
reclamació.

CINQUÈ.-Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de Catalunya

14.-Presentació de la campanya “El Lluçanès a prop”

El president explica la campanya “El Lluçanès a prop”; explica que ens trobem en un
moment de procès constituent de la comarca després de la consulta del 26 de juliol.

Aquesta campanya consistirà en la confecció d’un calendari d’actuació per explicar a la
ciutadania del  Lluçanès el  Consorci,  els projectes i  la necessitat  de la nova comarca.
Especialment als 5 municipis que van votar, cal explicar perquè necessitem el Consell
Comarcal del Lluçanès.

Explica també com en els propers 15 dies l’equip directiu del Consorci visitarà els equips
de govern dels diferents ajuntament.

Cal dir que totes aquestes actuacions no implicaran cap cost econòmic

Explica  també  que  aquest  proper  dijous  es  farà  una  reunió  amb  el  Departament  de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat i que divendres la presidenta del
Parlament de Catalunya, la Sra. Carme Forcadell, visitarà el Lluçanès i es trobarà amb els
alcaldes del Lluçanès.

15.- Informacions diverses

El  conveni   «Projecte  de  serveis  esportius  en  petits  municipis  del  Lluçanès»  amb  la
Diputació de Barcelona està a punt de signar-se, caldrà que tots els alcaldes el signin.

El president explica que es va fer una reunió amb totes les mestres d’educació física dels instituts i
escoles del Lluçanès, volen iniciar un projecte conjunt, una trobada d’esport i circuits d’orientació.
Presentaran un projecte.

El director gerent explica el projecte «PECT, Forest i energia» que s'està preparant conjuntament
amb el Berguedà a través de la convocatòria que sortirà en breu dels ajuts europeus RIS3.

El  Sr.  Enric  Font  explica  que  per  a  la  Xarxa  de  Custòdia  del  Territori  s’ha  de  designar  un
representant, que fins ara ho era ell, i demana si algú vol substituir-lo, però no s’ofereix ningú.

16.- Precs i preguntes

No n’hi ha.



Finalment, el president dóna per finalitzat el Consell General a les 21:10, aixeca la sessió, 
de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico 

President Secretària-Interventora

Isaac Peraire Soler Anna Clària Vila


