ACTA DEL COMITÈ EXECUTIU DEL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS
MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS

Núm.: 1/2015
Sessió: Extraordinària
Data: 13 de maig de 2015
Hora: 16:30
Lloc: Sala d’actes de la Seu Tècnica del Consorci a Santa Creu de Jutglar
Hi assisteixen:
Sr. Lluis Vila i Vilalta– President del Consorci
Sr. Josep Maria Freixanet Mayans – Vicepresident segon
Sr. Josep Mª Masramon Falgueras - Vicepresident tercer
I, els vocals següents:
Sra. Montse Barniol Carcasona - Ajuntament d’Alpens
Sr. Josep Romero Beltran - Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Sr. Ramon Erra Soler - Ajuntament de Sant Martí d’Albars
Sr. Josep Pujol Boladeras - Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
Sr. Ramon Casals Costa – Ajuntament de Perafita
Sr. Emili Benito Sayol - Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

No assisteixen:
Sr. Albert Sadurní Morral – Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Sr. Ramon Soler Pujols – Representant de les entitats i associacions privades
Sra. Eva Boixadé Calm – Ajuntament de Lluçà
Sr. Vicenç Cornejo Hidalgo - Ajuntament d’Oristà
Sr. Josep Costa Garet - Ajuntament de Santa Maria de Merlès
Sra. Joaquima Casas Parés - Ajuntament de Sobremunt

Assisteix, també, el regidor Jordi Compte Figueres, en representació de l’Ajuntament
de Lluça, per l’absència de la vocal d’Eva Boixadé, amb veu i sense vot als efectes
d’informació dels assumptes que figuren a l’ordre del dia.
Secretari:
Sr. Ferran Martori i Mas
Tècnics del Consorci no membres del Comitè convocats per a informar sobre
assumptes inclosos en l’ordre del dia:
Sr. Xavier Barniol Boixader - Director tècnic
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acta anterior.
Ratificació del Decret de Presidència núm. 2/2015.
Ratificació del Decret de Presidència núm. 5/2015.
Dictaminar el Compte General corresponent a l'exercici de 2014.
Aprovació Liquidacions taxa teleassistència del 4t trimestre de 2014.
Aprovació Liquidacions taxa XED del 4t trimestre de 2014.
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7. Proposta aprovació conveni «Millora de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació
professional: Tu pots fer-ho»
8. Proposta aprovació conveni per impartir el Cicle formatiu de Grau Mitjà de Sistemes
microinformàtics i xarxes a l’Institut Castell del Quer.
9. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
Essent la data i hora a dalt indicades, es reuneixen sota la presidència del Sr. Lluís
Vila Vilalta, per tal de celebrar sessió ordinària del Comitè Executiu del Consorci per
a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, en PRIMERA convocatòria, els
representants abans relacionats, designats pels ens respectius, havent excusat
l’assistència els que igualment s’han fet constar.
Un cop comprovada pel Secretari la presència a la sessió de la meitat més ú del
nombre total dels seus membres per a la seva validesa com determina l’article 22 dels
Estatuts del Consorci, per la Presidència es declara oberta la sessió, i, seguidament
es presenten els assumptes inclosos en l’ordre del dia, prenent-se els acords
següents:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR:

El president pregunta als membres assistents si tenen que formular cap observació a la
redacció de l’acta del Comitè Executiu de data 17/12/2014, que els ha estat tramesa
juntament amb la convocatòria d'avui. Com sigui, que no se'n presenta cap, el
president declara aprovada l’acta per unanimitat i sense cap esmena.
2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2/2015.

Seguint l’ordre del dia, el President demana als assistents la ratificació del Decret que a
continuació es transcriu:
“DECRET NÚM. 2/2015.- “La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 12 de
febrer de 2015, 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 2015 del Pla “ Xarxa de Governs Locals 20122015”.

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 30 d'abril de 2015.
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:
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 2015 del Pla “
Xarxa de Governs Locals 20122015 segons la següent distribució i quanties:
C/ Vell, 3. 08515-Santa Creu de Jutglar Tel. 93 8880050 consorci@llucanes.cat
www.consorci.llucanes.cat
MQ 05 0412







Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès
NIF: P0800097H
Codi XGL: 15/Y/202607
Aportació Diputació: 24.194,47€
Import a justificar: 43.657,45€

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. ”

Finalitzada la presentació; el President fa una breu exposició dels fets i sotmet el
Decret a votació. Practicada aquesta el Comitè Executiu, per unanimitat, acorda la
seva ratificació.
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 5/2015.

Seguint l’ordre del dia, el President demana als assistents la ratificació del Decret que a
continuació es transcriu:
“DECRET NÚM. 5/2015.- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 12 de
febrer de 2015 , 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 2015 del “ Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
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 30 d'abril de 2015.
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:
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
2015 del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012-2015 segons la següent distribució i quanties:






Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès
NIF: P0800097H
Codi XGL: 15/Y/202515
Aportació Diputació: 10585,56€
Import a justificar: 17.642,60€

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.”
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Finalitzada la presentació; el President fa una breu exposició dels fets i sotmet el
Decret a votació. Practicada aquesta el Comitè Executiu, per unanimitat, acorda la
seva ratificació.
4.- DICTAMINAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENT
A L’EXERCICI DE 2014.
A requeriment de la Presidència, el Secretari Interventor procedeix a presentar
aquest punt.
PROPOSTA: Vist i examinat el Compte General del Consorci per a la promoció dels
municipis del Lluçanès corresponent a l'exercici de 2014, format per SecretariaIntervenció, quins estats i comptes foren aprovats per decret de la Presidència núm.
13, de data 30 d’abril de 2015.
Atès que l’esmentat Compte General conté tots els estats i documents exigits per la
legislació vigent en matèria d’Hisendes Locals.
Atès que confrontat el Compte General amb els llibres de comptabilitat i els
justificants i documents d’ingrés i pagament, i, vistos els Estats i Comptes Anuals, els
seus annexos, justificants i documentació complementària, es troben degudament
rendits, formats i justificats;
Aquest Comitè executiu, en funcions de Comissió Especial de Comptes del Consorci
per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Dictaminar favorablement, als efectes del que disposa l'article 212 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General del
Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès corresponent a l'exercici de
2014, retut pel President i format per Secretaria-intervenció.
SEGON.- Exposar al públic el referit Compte general mitjançant la inserció del
corresponent edicte en el BOPB i en el tauler d’anuncis del Consorci, durant un
termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més es puguin
presentat per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, que
seran resoltes pel mateix Comitè Executiu del Consorci, en funcions de Comissió
Especial de Comptes, abans de sotmetre’l a l'aprovació del Consell General.
Enllestida la presentació, el Secretari-Interventor fa una breu exposició sobre els
resultats assolits al tancament comptable de l’exercici anterior. Finalment, el
President sotmet la proposta d’acord a votació. Practicada aquesta, el Comitè
Executiu, l’aprova per unanimitat.
5.- APROVACIÓ LIQUIDACIONS
TRIMESTRE DE 2014.

TAXA DE

TELEASSISTÈNCIA DEL 4t.
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PROPOSTA.- Vistes les relacions de liquidacions per la realització d’activitats de
caràcter assistencial preparades per la Intervenció del Consorci, es proposen al
Comitè Executiu, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions per la prestació del servei de
teleassistència corresponent al 4t. trimestre de 2014 per import total de dos mil siscents trenta-cinc euros amb vuitanta-sis cèntims (2.635,86€), 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.
La proposta s’aprova per unanimitat

6.- APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA XED DEL 4t. TRIMESTRE DE 2014.
PROPOSTA.- Vistes les relacions de liquidacions per la realització d’activitats de
caràcter assistencial preparades per la Intervenció del Consorci, es proposen al
Comitè Executiu, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions per la prestació del servei de XED
corresponent al 4t trimestre de 2014 per import total de vuit-cents setanta-tres euros
(873€), 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.
La proposta s’aprova per unanimitat

7.- PROPOSTA CONVENI «MILLORA DE L’OCUPABILITAT DE COL·LECTIUS
AMB ALTA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: TU POTS FER-HO»
PROPOSTA: Atès que en data 16/01/2015 es va sol·licitar una subvenció de forma
conjunta amb l’Ajuntament de Vic, l’Ajuntament de Manlleu, l’Ajuntament de
Centelles, l’Ajuntament de Torelló, el Consorci per a la promoció dels municipis del
Lluçanès i la Mancomunitat Intermunicipal voluntària la Plana, per al programa
“Millora de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació professional: TU POTS
FER-HO”
Atesa la subvenció 15/Y/207473 “Millora de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta
qualificació professional: TU POTS FER-HO”, de la convocatòria de la concessió
d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla Xarxa
govern locals 2012-15, d’acord amb el dictamen aprovat per la Junta de govern de la
Diputació de Barcelona amb data 26 de març de 2015.
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Atesa que s’ha de formalitzar un conveni de col·laboració de les entitats que
participen per dur a terme l’execució de l’acció, segons els següent desclòs
econòmic:
- Subvenció Diputació: 21.240€
- Aportació ajuntaments: 14.160€
 Vic: 2.021.34€, en conceptes de nòmines de personal
 Manlleu: 2.021.34€, en conceptes de nòmines de personal
 Centelles: 2.021.34€, en conceptes de nòmines de personal
 Roda de Ter: 2.031.96€, en conceptes de nòmines de personal
 Consorci del Lluçanès: 2.021.34€, en conceptes de nòmines de personal
 Torelló: 2.021.34€, en conceptes de nòmines de personal
 Manocomunitat Plana: 2.021.34€, en conceptes de nòmines de personal
- Cost Total de l’acció: 35.400€
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració de les entitats que participen en el
projecte, segons la redacció del document adjunt i amb els imports esmentats.
SEGON.- Nomenar a la tècnica d'Ocupació del Consorci del Lluçanès, Sra. Marta
Homs, com a referent tècnica del projecte.
TERCER.- Facultar el President per a la signatura del conveni.
QUART.- Notificar aquest acord a totes les entitats signants.
La Presidència se sotmet a votació la proposta; que un cop realitzada resulta
aprovada per unanimitat.
8.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI PER IMPARTIR EL CICLE FORMATIU DE
GRAU MITJÀ DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES A L’INSTITUT
CASTELL DEL QUER.
Atès que el Departament d'Ensenyament i el Consorci per a la promoció dels
municipis del Lluçanès van signar, el dia 15 d'abril de 2009, un conveni de
col·laboració per impartir el cicle formatiu de GM de Sistemes microinformàtics i
xarxes, mitjançant metodologies formatives, presencial i a distància.
Atès que l'esmentat conveni finalitzava al final del curs escolar 2012-2013, el
Departament d'Ensenyament ha fet arribar una proposta de nou conveni el qual
recull els mateixos condicionants que l'anterior i el qual finalitza al final del curs
acadèmic 2014-2015.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el «Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consorci
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per a la promoció dels municipis del Lluçanès, per impartir el cicle formatiu de grau
mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes, amb aplicació de la mesura
flexibilitzadora de formació professional en zones de baixa densitat de població, a
l’Institut Castell del Quer, de Prats de Lluçanès.
SEGON.- Facultar al President per la signatura del present conveni
TERCER.- Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament.
Llavors, el President sotmet l’assumpte a votació. Practicada aquesta, el Comitè
Executiu, aprova la proposta presentada per unanimitat.
9.- PRECS I PREGUNTES.Arribat aquest moment i seguint l’ordre del dia, el President, obre el torn de precs i
preguntes.
Intervé la senyora Montse Barniol interessant-se sobre la situació en què es troba la
tramitació de la Carta de paisatge.
Amb la vènia de la Presidència el Director tècnic informa que a hores d’ara s'ha
aconseguit finançament directe per tal d'elaborar la 2ª fase de la Carta del Paisatge, i
que quan es conegui definitivament l’import de l’ajut econòmic es posaran a treballar
per a preparar totes les accions que comprendrà aquesta nova fase.
I sense res més a tractar per la Presidència s'aixeca la sessió a un quart de sis menys
cinc de la tarda, de la qual s'estén la present acta que signa el President amb mi, el
Secretari de la Consorci, que en dono fe.
El President,

El Secretari,

Lluís Vila i Vilalta

Ferran Martori i Mas
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