
ACTA DEL COMIT  È   EXECUTIU DEL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS  
MUNICIPIS DEL LLUÇAN  È  S  

Núm.: 1/16

Sessió: Ordinària

Data: 7 de maig de 2016

Hora: 9:00h

Lloc: Local social de La Blava

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. Ramon Casals Costa, Ajuntament de Perafita
Sr. Josep Pujol Boladeras, Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.
Sr. Emili Benito Sayol, Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
Sr. Joan Ramon Soler Obradors, 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. Ramon Soler Pujols, representant entitats i associacions privades.

Excusen la seva assist  è  ncia:  

Sr. Josep M. Freixanet Mayans, Ajuntament d'Olost.
Sr. Josep M. Masramon Falgueras, Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.
Sr. Albert Güell Vallbona, Ajuntament de Sobremunt
Sra. Montse Barniol Carcassona, Ajuntament d'Alpens

Secret  à  ria  

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 Comitè Executiu a les 09:05 

1.- Aprovaci  ó   de l’acta anterior  

S’aprova l’acta anterior per unanimitat

2.-Ratificació dels Decrets de Presidència 14/2016, 15/2016 i 20/2016

El Comité Executiu ratifica els tres decrets per unanimitat

Decret de Presidència núm. 14/2016, de 9 de març.

La  Junta  de Govern de  la  Diputació  de  Barcelona  en data 125 d'abril  de 2016,  va  aprovar   la
concessió   al  Consorci  per   a   la   Promoció   dels  Municipis  del   Lluçanès     consistent   en   el   recurs
econòmic en fons de prestació “Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris
locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de Serveis 2016 del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2016
2019”.

Per a l’efectivitat de la concessió,   la Resolució de concessió disposa que és necessària l’expressa
acceptació de l’ajut, com a molt tard, el 31 de maig de 2016.

D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, l'òrgan d'aprovació del present acord és
el Comitè Executiu.

Vist tot l'anterior, resolc

Resolc:

PRIMER.  Acceptar   l’ajut   consistent   en   el   recurs   econòmic   en   fons  de  prestació  Millora  de   la
competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” concedit per la Diputació de
Barcelona al Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, en el marc del Catàleg de
Serveis 2016  del Pla “ Xarxa de Governs Locals 20162019 segons la següent distribució i quanties:

Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès
NIF: P0800097H
Codi XGL: 16/Y/215898
Aportació Diputació: 29.755,34€
Import a justificar: 49.592,23€

SEGON. Ratificar el present decret pel Comitè Executiu en la propera sessió plenària que tingui
lloc.

TERCER. Notificar el present acord a la Diputació dintre del termini establert
                                                                                                 

Decret de Presidència núm. 15/2016, de 14 de març.



La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 25 de febrer de 2016 , va 
aprovar la concessió al Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès  del 
recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament dels serveis locals 
d'ocupació” en el marc del Catàleg de Serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”.

Per a l’efectivitat de la concessió, la Resolució de concessió disposa que és necessària 
l’expressa acceptació de l’ajut, com a molt tard, el dia 31 de maig de 2016.

D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, l'òrgan d'aprovació del 
present acord és el Comitè Executiu.

Vist tot l'anterior, resolc

Resolc:

PRIMER.- Acceptar l’ajut consistent en el recurs econòmic en fons de  prestació 
“Finançament dels serveis locals d'ocupació” concedit per la Diputació de Barcelona al 
Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, en el marc del Catàleg de 
Serveis 2016  del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2016-2019 segons la següent 
distribució i quanties:

Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès
NIF: P0800097H
Codi XGL: 16/Y/215799
Aportació Diputació: 13692,51€
Import a justificar: 18.256,68€

SEGON.- Ratificar el present decret pel Comitè Executiu en la propera sessió plenària 
que tingui lloc.

TERCER.- Notificar el present acord a la Diputació dintre del termini establert                   

Decret de Presidència núm. 20/2016 

Atès que el Consorci del Lluçanès  està interessada en disposar d’una metodologia per
avaluar  l’impacte  que  té  en  la  biodiversitat  el  projecte  “Boscos  de Pastura”  que  està
promovent en el territori.

Atès  que  la  Universitat  de  Vic–  Universitat  Central  de  Catalunya,  Campus  Vic  (en
endavant, UVic-UCC), a través del Grup de Recerca en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia
i  Gestió  Ambiental   té  expertesa suficient  en  el  camp de l’estudi  de  la  biodiversitat  i
l’ecologia des ecosistemes terrestres, i en l’avaluació dels efectes de la pastura en les
comunitats vegetals.

Atès que la Uvic-UCC prestarà la col·laboració al Consorci per a elaborar una metodologia
de seguiment de l’evolució de la gestió silvopastoral, amb els objectius concrets d'avaluar
l’estat  ecològic  de  la  pastura  en  medis  forestals  de  l’àmbit  del  projecte  “  Boscos  de



pastura” i avaluar l’estat d’acompliment d’objectius de control del fitocombustible per part
dels ramaders participants en el projecte.

Vist tot l'anterior,

Resolc:

Primer.- Aprovar el conveni específic de transferència de coneixement entre la Universitat
de Vic- Universitat Central de Catalunya, Campus Vic, i el Consorci del Lluçanès.

Segon.- Nomenar a la Sra. Laura Megías i Garriga com a interlocutora en representació
de l'entitat.

Tercer.- Facultar al President del Consorci per a la signatura del present conveni.

Quart.- Ratificar el present Decret en el proper Comitè Executiu que tingui lloc.

3  .- Aprovaci  ó   liquidacions Taxa XED   del   3r i 4t trimestre   de 2015  

Vistes les relacions de liquidacions per la taxa XEC, el Comité Executiu per unanimitat acorda:

Primer.- APROVAR la relació de liquidacions de la taxa XED corresponent al 3r i 4t trimestre de
2015 per import total de 222 euros i 561 euros respectivament.

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.-Proposta  d’aprovació del  conveni pel  “Projecte de serveis esportius en petits
municipis del Lluçanès” amb la Diputació de Barcelona

Per tal d’impulsar accions orientades a facilitar l’accés del ciutadà del petit municipi a la
pràctica de l’activitat física municipal en data 24 de febrer de 2009 i posteriorment en data
7 de juny de 2012 ja es van subscriure convenis amb la Diputació de Barcelona, el Con-
sorci del Lluçanès i els ajuntaments del Lluçanès, aquest darrer vigent fins el 31 de de-
sembre de 2015 i vist que la voluntat dels municipis implicats es donar continuïtat al pro-
jecte de serveis esportius pel període 1 de gener de 2016 a 31 de desembre de 2019. 

Atès que des d’Esports de la Diputació de Barcelona es pretén contribuir al desenvolupa-
ment de projectes de dinamització esportiva i impulsar i desenvolupar accions orientades
a facilitar l’accés de la ciutadania a la pràctica de l’activitat física municipal, dels petits mu-
nicipis i per això ofereix suport tècnic i un suport econòmic de 54.132 euros.



Vist  l’esborrany  de  conveni  del  Projecte  de  serveis  esportius  en  petits  municipis  del
Lluçanès  pel  període  2016-2019,  entre  els  municipis  d’Alpens,  Lluçà,  Olost,  Oristà,
Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi
de Lluçanès Sant Feliu Sasserra, Sant Marí d’Albars, Santa Maria de Merlès i Sobrea-
munt,  el  Consorci  per  a  la  Promoció  dels  municipis  del  Lluçanès  i  la  Diputació  de
Barcelona.

Vist l’anterior el Comité Executiu acorda per unanimitat: 

Primer.-Aprovar  el  conveni  del Projecte  de  serveis  esportius  en  petits  municipis  del
Lluçanès  pel  període  2016-2019,  entre  els  municipis  d’Alpens,  Lluçà,  Olost,  Oristà,
Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi
de Lluçanès Sant Feliu Sasserra, Sant Marí d’Albars, Santa Maria de Merlès i Sobrea-
munt,  el  Consorci  per  a  la  Promoció  dels  municipis  del  Lluçanès  i  la  Diputació  de
Barcelona.

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

Tercer.- Trametre aquest acord a Esports de la Diputació de Barcelona.
5.-  Proposta  d’arpovació  del  conveni  de  col·laboració  amb  l’Associació  Voraviu
Produccions Culturals

L'Associació  Voraviu  Produccions  ,  té  per  fins,  entre  altres,  l'organització  d'activitats
culturals relacionades amb la música I les arts que serveixin per apropar el públic a la
cultura  I  fomentar  la  dinamització  social,  econòmica  I  cultural  dels  territoris  que  les
acullen. Una de les activitats per aconseguir les finalitats de l'Associació és l'organització
del  Festival  Canti  la  Font.  Aquest  es  celebra  anualment  en  un  espai  natural  d'algun
municipi del Lluçanès i inclou diverses actuacions de diferents disciplines artístiques. El
Canti  la  Font  ha  esdevingut  un  esdeveniment  de  promoció  del  Lluçanès,  de  cohesió
social, una alternativa cultural i un espai de difusió artística.

El  Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès té per objectius fomentar el
suport a les iniciatives culturals, la dinamització comarcal I la promoció turística.

Vist l’anterior el Comitè Executiu acorda per unanimitat: 

Primer.-  Aprovar  el  conveni  entre  el  Consorci  del  Lluçanès  i  l'Associació  Voraviu
produccions per a regular la col·laboració entre les dues entitats per a l'esdeveniment
Canti la font.

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



6.-  Proposta  de  col·laboració  del  conveni  de  projecte  “Valoració  de les  oficines
tèxtils”

L'Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona va fer públiques les
bases reguladores i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de con-
currència competitiva per a promoure l'ocupació a la indústria local mitjançant publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 23 de desembre de 2014.

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà juntament amb el Consorci del Moianès i el
Consorci del Lluçanès varen concórrer en la convocatòria mencionada anteriorment i pel
projecte «Valorització dels oficis tèxtils: Berguedà, Moianès, Lluçanès». En data 8 de maig
de 2015 es va rebre la resolució favorable d'atorgament per un import de 160.825,42€.

De l'import atorgat correspon al Consorci del Lluçanès segons distribució la quantitat de
30.460,52€.

Vist l’anterior el Comitè Executiu acorda per unanimitat:

Primer.-Aprovar  l'acord  de  col·laboració  entre  l'  Agència  de  Desenvolupament  del
Berguedà, el Consorci del Moianès i el Consorci del Lluçanès per el desplegament del
projecte   «Valorització dels oficis tèxtils: Berguedà, Moianès, Lluçanès»

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

Tercer.- Comunicar aquest acord a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

7  .-Precs i preguntes  

No n’hi ha.

Finalment, el president dóna per finalitzat el Comitè Executiu a les 09:20, aixeca la sessió,
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico 

 President Secretària-Interventora

Isaac Peraire Soler Anna Clària Vila


