
ACTA DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS 
DEL LLUÇAN  È  S  
 
Núm.: 2/16
Sessió: Ordinària
Data:  7 de maig de 2016
Hora: 10:00h
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. Enric Font Font, Ajuntament de Lluçà
Sr. Jordi Tarradellas Font, Ajuntament d'Oristà
Sr. Ramon Casals Costa, 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 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. Josep Costa Garet, Ajuntament de Santa Maria de Merlès
Sra. Montserrat Juvanteny, Consell Comarcal d'Osona.
Sr. Ramon Soler Pujols, representant entitats I associacions privades.

 
Excusen la seva assist  è  ncia:  
Sra. Montse Barniol Carcasona, Ajuntament d’Alpens
Sra. Laia Sucarrats Clotet, Ajuntament d'Alpens
Sr. Josep M. Freixenet Mayans, Ajuntament d’Olost. 
Sr. Ramon Ambrós Solanellas, Ajuntament d’Olost
Sr. Josep M. Masramon Falgueras, Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.
Sr. Albert Güell Vallbona, Ajuntament de Sobremunt.
Sra. Laia Serradell Giravent, Ajuntament de Sobremunt.

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 Consell General a les 09:35
 
1.- Aprovaci  ó   de l'acta anterior  



 
El Consell General aprova per unanimitat l'acta anterior.
 
 
2.- Donar compte dels decrets de presidè  ncia     
 
Es dona compte dels decrets de presidència al Consell General.

3.- Aprovació expedient de modificació de crèdit 2/2016

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.

Vist l’anterior el Consell General acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 2/2016, en la modalitat
de crèdit  extraordinari,  finançat amb baixa d’altres aplicacions pressupostàries, d’acord amb el
resum per capítols següent:

DESPESES                                      
                                                        
                                                        
A) CREDIT EXTRAORDINARI

PARTIDA CONCEPTE  CONSIGNACIÓ
321,202,00 Acció Social. Lloguer càrites          3.500,00 € 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT           3.500,00 € 

Total habilitació de crèdit           3.500,00 € 
TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT           3.500,00 € 

INGRESSOS                                                           
                                                                                
                                                                                
A) BAIXA D'ALTRES PARTIDES 

PARTIDA CONCEPTE           CONSIGNACIÓ INICIAL    BAIXA                       CONSIGNACIÓ FINAL
231,467,00  Consorci de serveis socials         64.000,00            3.500,00 €          60.500,00   

  
TOTAL INGRESSOS                                                                                                       3.500,00 €  



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.

4.- Adjudicació arrendament del local per a la cessió a Càritas

Vist  l’expedient  instruït  per  a  l’adjudicació  del contracte d’arrendament per  aquest  Consorci  de
l’immoble situat al carrer Manresa, 4 propietat del Sr. Ramon Vall Ciuró, necessari per a cedir-lo a
Càritas per al seu ús com a banc dels aliments.

Vista la  memòria del  president  sobre la  idoneïtat  del  local  i  justificació  de la  impossibilitat  de
promoure concurrència atesa la inexistència de més locals que reuneixin les condicions requerides
per a la finalitat  que es pretén, així  com valoració  del mateix,  conforme l’article 124 en relació
amb l’article 116.4 de la Llei  33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques.

Vistos  els  Informes  de  Secretaria  i  Intervenció  Municipal,  els  Plecs  de  condicions  i  de
prescripcions tècniques que obren a l’expedient, així  com l’escrit d’acceptació  del propietari, en
virtut  del  qual  posa  de  manifest  la  seva  conformitat  amb  els  esmentats  Plecs,  presenta  la
documentació exigida als mateixos i expressa la seva voluntat de contractar amb aquest Consorci.

Conforme les competències resolutòries que atribueix a aquest Consell General la Disposició Ad-
dicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,

Vist l’anterior el Consell General acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar l’arrendament de l’immoble situat al carrer Manresa, 4, propietat del Sr. Ramon
Vall Ciuró, pel preu de 350 euros mensuals més IVA, que s’abonarà a la propietat mensualment
mitjançant transferència bancària de la quantitat en un compte bancari a designar per aquesta, per
tal  de  cedir-lo a Càritas per a la  gestió  del  banc dels  aliments.  El  termini  de durada del con-
tracte serà d’1 any i començarà a tenir efecte el dia següent a la data de formalització del mateix.

SEGON.- Notificar al Sr. Ramon Vall Ciuró i citar-lo per la signatura del contracte.

TERCER.-  Publicar  la  formalització  del contracte en  el  Perfil  de  contractant,  d’acord  amb allò
disposat a l’article 154.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

5.-Aprovació del plec de clàusules per a la licitació d’un arquitecte compartit

Atès  que  el  Consorci  del  Lluçanès,  a  través  del  projecte  Centre  de  Serveis,  treballa  per  a
mancomunar diferents béns i serveis per al conjunt d'ajuntaments del Lluçanès.

Atès que un dels objectius del Consorci  del Lluçanès és l'assistència tècnica i  coordinació de
serveis o béns entre els ajuntaments del Lluçanès.

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d31a945&producto_inicial=P&anchor=ART.124
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.154
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=DAD.2
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=DAD.2
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d31a945&producto_inicial=P&anchor=ART.116


Atès que alguns ajuntaments del Lluçanès han mostrat l'interès en compartir el servei d'arquitecte.

Vist tot l'anterior, el Consell General aprova per unanimitat, 

Primer.-  Aprovar l’inici del procediment de contractació, aprovant als efectes el Plec de clàusules
administratives per a la licitació del contracte de serveis per un arquitecte compartit.

Segon.- Disposar l’obertura del procediment de licitació mitjançant procediment obert amb varis
criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.

Tercer.- Publicar anunci de licitació al BOP a efecte d’obrir el termini de presentació de sol·licituds
de participació.

6.- Aprovació de les indemnitzacions per als responsables polítics

Atès el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, l’article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funciomanet i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l’article 166 del Decret Legis-
latiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a
Catalunya, els membres de les corporacions locals poden percebre indemnitzacions en la quantia i
condicions que s’estableixi pel ple de la corporació.

Atès que cap membre del Consorci té dedicació parcia o exclusiva, es possibilita el cobrament
d’indemitzacions.

Atès que la legislació i els estatus estableixen que és el Consell General l’òrgan competent per a
establir el règim d’indemitzacions dels seus membres i fixar les que estimi oportunes.

Atès que el president i vicepresidents van ser nomenats pel Consell General del dia 1 d’octubre de
2015 i els responsables de projectes segons Decret 6/2016.

Vist l’anterior el Consell General acorda per unanimitat:

Primer.- Establir el següent règim d’indemnitzacions a favor dels responsables polítics de la cor-
poració per les despeses efectives ocasionades en l’exercici  del seu càrrec fora del terme del
Lluçanès, prèvia acreditació documental:

-Pàrquings: segons tíquet o factura
-Autopistes: segons tíquet o factura
-Quilometratge: 0,19 euros/km

Segon.- Publicar el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona i al
taulell d’edictes.

Tercer.- Aquests acords tindràn eficàcia a partir del dia següent a la data de publicació al BOP.



7.-Aprovació ordenança preu públic per a servei de suport administratiu als ajuntaments de
Lluçanès

Vista la redacció de l'ordenança dels preus públics per a a l'assistència administrativa que els 
ajuntaments encomanin al Consorci del Lluçanès.

Atès que 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.

Atès que des dels ajuntaments del Lluçanès els és necessari rebre suport administratiu de  forma 
esporàdica.

Atès que un dels objectius del Consorci del Lluçanès és l'assistència tècnica i coordinació de 
serveis o béns entre els ajuntaments del Lluçanès.

Vist tot l'anterior, el Consell General acorda per unanimitat, 

Primer.- Aprovar l'ordenança dels preus públics per a  l'assistència administrativa que els 
ajuntaments encomanin al Consorci del Lluçanès.

Segon.- Exposar aquesta ordenança al tauler d’anuncis del Consorci així com el present acord
durant el termini de 20 dies hàbils, i publicar-ho al BOP.

8.- Precs i preguntes

El Sr. Ramon Soler informa que des d’Unió de Pagesos es va sol·licitar al Consell Comarcal d’Os-
ona, responsable de la senyalització de les pistes comarcals, que en els senyals de prohibició de
circulació de vehicles de més de 3 m d’ample es fes constar el text excepte maquinària agrícola.

 
Finalment, el president dóna per finalitzat el Consell General a les 10:25, aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretaria, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico 
 
 
 
 
 President Secretària-Interventora
 
 
 
 
 
 
Isaac Peraire Sole Anna Clària Vila


