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

Núm.: 1/2015
Sessió: Extraordinària
Data: 13 de maig de 2015
Hora: 17:30
Lloc: Sala d’actes de la Seu Tècnica del Consorci a Santa Creu de Jutglar
President:
Sr. Lluís Vila Vilalta – Alcalde l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
Vicepresident segon:
Sr. Josep Mª Freixanet Mayans – Alcalde de l’Ajuntament d'Olost
Vicepresident tercer:
Sr. Josep Mª Masramon Falgueras – Conseller Comarcal
Vocals:
Sra. Montse Barniol Carcasona - Ajuntament d’Alpens
Sr. Jordi Compte Figueras – Ajuntament de Lluçà
Sr. Ramon Casals Costa – Ajuntament de Perafita
Sr. Josep Cruells Cortinas – Ajuntament de Prats de Lluçanes
Sr. Josep Pujol Boladeras - Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
Sr. Emili Benito Sayol - Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Sr. Josep Romero Beltran - Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Sr. Ramon Erra Soler - Ajuntament de Sant Martí d’Albars
Sra. Lidia Puig Vall – Ajuntament de Sant Martí d’Albars
No assisteixen el vocals:
Sr. Albert Traveria Bernadet – Ajuntament d’Alpens
Sra. Eva Boixadé Calm – Ajuntament de Lluçà
Sr. Gil Salvans Muns – Ajuntament d’Olost
Sr. Vicenç Cornejo Hidalgo – Ajuntament d’Olost
Sr. Jordi Cardona Casals – Ajuntament d’Oristà
Sr. Àngel Caselles Grau – Ajuntament Perafita
Sr. Josep Subirana Parés – Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanes
Sr. Josep Salvans Crespi - Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Sr. Albert Sadurní Morral – Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Sr. Josep Martínez Castro – Ajuntament de Sant Boi de Lluçanes
Sr. Jordi Rovira Santané – Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Sr. Josep Costa Garet – Santa Maria de Merlès
Sr. Jaume Bardolet Palau – Ajuntament de Santa Maria de Merlès
Sra. Joaquima Casas Parés – Ajuntament de Sobremunt
Sr. Josep Ordeig Boladeras – Ajuntament de Sobremunt
Sr. Oscar Pitarch Mas – Consell Comarcal d’Osona
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Sr. Aleix Cardona – Solc Musica i Tradició Lluçanes
Sr. Ramon Soler Pujols – en representació d’Unió de Pagesos
Sr. Màrius Gorchs Font – Unió de Botiguers de Prats
Sr. Dolors Marmi Serra – As. Titulars Allotjaments Turístics del Lluçanès
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. Acta anterior.
2. Donar compte dels decrets de presidència.
3. Ratificació del decret de presidència núm. 10/2015.
4. Informar del decret de presidència d’aprovació de la Liquidació del pressupost del
Consorci de 2014.
5. Aprovar el Pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal del Consorci
per a l'exercici 2015.
6. Proposta d'adhesió a la Xarxa d'Escoles d'Adults de la Diputació de Barcelona.
7. Proposta aprovació Pla d'acció del projecte Lluçanès Territori Educador.
8. Proposta derrama extraordinària quota ajuntaments per la consulta de la comarca
del Lluçanès.
9. Informacions diverses.
10. 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 extraordinària del Consell General del Consorci
per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, en SEGONA 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 d’un terç del nombre legal
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 Consell General 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.
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2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA.

El Consell General del Consorci es dóna per assabentat del Decrets de la
Presidència, números 33/2014 i de l’1 al 15 d’enguany còpia de les quals els ha estat
lliurada amb la convocatòria.
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 10/2015.

Seguint l’ordre del dia, el President demana als assistents la ratificació del Decret que a
continuació es transcriu:
DECRET NÚM. 10/2015, de 28 d’abril.- “El Consell General del Consorci per a la
Promoció dels Municipis del Lluçanès en la sessió ordinària del Consell General del
28 de novembre de 2012 va ratificar el Decret 14/2012 de 16 de juliol en el qual
s'aprovava el Pla Mancomunat de Joventut del Lluçanès 2012-2015 elaborat pel
Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès i en el qual hi participen els
ajuntaments 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 Martí d'Albars; Santa Maria de Merlès i
Sobremunt.
El Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès ha estat treballant, en
matèria de joventut, elaborant projectes, polítiques i serveis de joventut per la
totalitat dels municipis del Lluçanès. Aquests projectes, serveis i activitats estan
marcades en la línia de treball del Pla Mancomunat de Joventut del Lluçanès en el
qual hi participen la totalitat de municipis del Lluçanès.
L'any 2015 el Departament de Benestar Social i Família, obre convocatòria segons
les bases reguladores de l'ORDRE BSF/204/2012a través de la RESOLUCIÓ
BSF/724/2015, de 8 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, dins l'exercici 2015.
Vist l'anterior RESOLC:
Primer.- Aprovar la realització del Projecte el Punt Inquiet (in)forma per un import de
19.267€.
Segon.- Sol·licitar al Departament de Benestar Social i Família a través de la
Resolució BSF/724/2015 l'import de 10.000€ per al projecte del Punt Inquiet
(in)forma.
Tercer- Sotmetre la present resolució a la ratificació del Consell General del
Consorci, en la primera sessió que tingui lloc.
Finalitzada la presentació, el President fa una breu exposició dels fets i sotmet el
Decret a votació. Practicada aquesta el Consell General, per unanimitat, acorda la
seva ratificació.
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4.- INFORMAR DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DE 2014.
Es dona compte al Consell General que per Decret de la Presidència núm. 13/2015,
de 4 de maig s’ha aprovat la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2014, que
copiar es com segueix:
DECRET NÚM. 12/2015.- “Vist l’expedient de Liquidació del Pressupost del Consorci per a
la promoció dels municipis del Lluçanès corresponent a l’exercici de 2014.
Atès que en data 26/3/2015 s’ha emès l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’Estabilitat Pressupostària.
Atès que en data 27/4/2015 per la Intervenció del Consorci s’ha emès l’informe que
determina l’article 191-3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel RDL 2/2004, de 5 de març,
Vistos l’article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’article 90.1
del Reial Decret 500/1990, sobre matèria pressupostaria i, l’article 16-f) dels vigents Estatuts
del Consorci, sobre la competència de la Presidència per aprovar la liquidació anual del
Consorci, RESOLC:
Primer: APROVAR la Liquidació del Pressupost del Consorci corresponent a l’exercici 2014,
confeccionat pels serveis de l'àrea econòmica i que dóna el següent resultat:
A) RESULTAT PRESSUPOSTARI
1
2
4
5
6

Drets reconegut nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari (1-2)
Ajustos:
Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
Desviacions de finançament negatives de l’exercici
Desviacions de finançament positives de l’exercici
Resultat pressupostari ajustat

B) ROMANENT DE TRESORERIA
1
2
3
I.
II.
III.
IV:

(+) Drets pendents de cobrament a fi d’exercici
( -) Obligacions pendents de pagament a fi d’exercici
(+) Fons líquids de tresoreria a fi d’exercici
Romanent de tresoreria total (1-2+3)
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORTS
646.209,45
466.917,47
179.291,98

176,90
28.456,54

-28.279,64
151.012,34

IMPORTS
375.287,68
157.338,94
43.475,10
261.423,84
56.770,11
28.000,00
176.653,73

Segon: DONAR compte a la Junta General del Consorci en la primera sessió que aquesta
celebri, d’acord amb el que estableixen l’article 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i l’article 90.2 del RD 500/1990,
de 20 d’abril, sobre matèria pressupostària.
Tercer: REMETRE la Liquidació del Pressupost del Consorci per via telemàtica a la
Delegació del Govern de la Generalitat a Barcelona i al Ministerio de Hacienda y
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Administraciones Públicas de Madrid en compliment de l’article 193.5 del Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.”

En conseqüència, es proposa al Consell General l’adopció del següent ACORDS:
Únic.- Donar-se per assabentat el Consell General de l’aprovació de la Liquidació de
l’exercici de 2014 i de l’expedient.
Finalitzada l’exposició; la Junta General, per unanimitat, aprova la proposta.

5.- APROVAR EL PRESSUPOST, LES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE
PERSONAL DEL CONSORCI PER A L'EXERCICI 2015.
PROPOSTA: “Vist el projecte del Pressupost del Consorci per a la Promoció dels
municipis del Lluçanès 2015, redactat amb l’estructura pressupostària de l’Ordre
HAP/419/2014 de 14 de març (BOE núm. 67 de 19/3/2014) per la qual es modifica
l’Ordre EAH/3565/2008 de 3 de desembre (BOE núm. 297 de 10/12/2008), que serà
d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2015. Pressupost que malgrat l’informe del
secretari-interventor està encara pendent d’adscripció per donar compliment a la
disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
introduïda per la Disposició final segona de la Llei 27/2013, 27 desembre, de
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (BOE de 30/12/2013).
Atès que dels documents i informes que l’integren es desprèn que s’ha confeccionat
amb el procediment establert en el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril.
Atès que les Bases d’Execució del Pressupost contenen les adaptacions
necessàries a les disposicions generals en matèria pressupostària a que ja s’ha fet
esment, així com a l’organització i circumstàncies del propi Consorci de manera que
es possibiliti una millor gestió, establint les prevencions oportunes per a la millor
realització de les despeses i recaptació dels recursos econòmics.
Vista la plantilla orgànica que conté la relació detallada dels llocs de treball de
personal funcionari i laboral del Consorci per l’exercici 2015.
Vista la relació de quotes ordinàries que els diferents ens consorciats hauran
d’abonar al Consorci en el decurs de l’exercici 2015.
Vist l’Informe d’Intervenció.
Vist el que disposen els art. 162 i ss. del TRLRHL; el RD 500/1990, que
desenvolupa LRHL en matèria de pressupostos; i la Llei 22/2013, de 23 de
desembre de 2013, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, publicada
en el BOE núm. 309 de 26/12/2013 i demés disposicions d’aplicació.
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El President proposa a la Junta General del Consorci, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el Pressupost Consorci per a la Promoció dels municipis del
Lluçanès per a l’exercici de 2015, el qual, resumit per capítols és el següent:
Estat d’ingressos:
A) OPERACIONS CORRENTS
- Cap.1.- Impostos directes
- Cap.2.- Impostos indirectes
- Cap.3.- Taxes i altres ingressos
- Cap.4.- Transferències corrents
- Cap.5.- Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL

0,00
0,00
10.100,00
488.771,97
504,70

- Cap.6.- Alienació d’inversions reals
- Cap.7.- Transferències de capital
- Cap.8.- Actius financers
- Cap.9.- Passius financers

0,00
458.623,33
0,00
0,00

SUMA TOTAL CAPÍTOLS . . . . .

958.000,00

Estat de despeses
A) OPERACIONS CORRENTS
- Cap.1.- Despeses de personal
- Cap.2.- Despeses de béns corrents i serveis
- Cap.3.- Despeses financeres
- Cap.4.- Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL

269.500,00
236.245,00
5.300,00
116.156,67

- Cap.6.- Inversions reals
- Cap.7.- Transferències de capital
- Cap.8.- Actius financers
- Cap.9.- Passius financers

330.798,33
0,00
0,00
0,00

SUMA TOTAL CAPÍTOLS . . . . .

958.000,00

queden el total de DESPESES fixat en NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL EUROS
i el de INGRESSOS en la mateixa quantitat, amb la qual cosa el pressupost queda
anivellat.
Segon: APROVAR les Bases d’execució del pressupost del Consorci.
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Tercer: APROVAR la Plantilla orgànica del Consorci que comprèn tots els llocs de
treball reservats a funcionaris i personal laboral per a l’exercici 2015.
Quart : APROVAR les relacions de quotes ordinàries dels ens consorciats hauran
d’abonar al Consorci durant l’exercici 2015.
Cinquè.- EXPOSAR al públic els anteriors acords, mitjançant anuncis publicats al
Butlletí Oficial de la província i tauler d’anuncis del Consorci, durant un termini de
quinze dies hàbils, en el que els interessats esmentats a l’article 170 del Text refós
de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, podran
presentar reclamacions.
Sisè.- CONSIDERAR, a l’empara de l’article 169.1 del TRLRHL, aquesta aprovació
elevada a definitiva si durant el període d’informació publica no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el ple disposarà del termini d’un mes per a resoldreles.
Setè: PUBLICAR un resum per capítols del Pressupost del Consorci definitivament
aprovat; remetent simultàniament informació del mateix per via telemàtica a la
Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat en compliment de l’article 1693 i 4.
Vuitè: TRAMETRE una còpia de la plantilla i de la relació de llocs de treball al
Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini de trenta dies des
de la seva aprovació definitiva, així com publicar-la íntegrament al BOPB i al DOGC
en compliment de l’apartat 4t de l’article 282 del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.”
Llavors el Secretari-interventor a requeriment de la Presidència fa una breu
exposició de les variacions per capítols del projecte de pressupost presentat en
relació a l’any anterior; comenta les inversions previstes efectuar durant l’exercici i
manifesta que les bases d’execució del pressupost presentat no han sofert cap canvi
en relació a les aprovades a l’any 2014. Finalment, concreta els llocs de treball de la
plantilla de personal al servei del Consorci per l’actual exercici 2015.
Arribat aquest moment, el President sotmet la proposta d’acord presentada a
votació. Practicada aquesta, el Consell General, l’aprova amb el vot afirmatiu de tots
els assistents llevat de dues abstencions dels vocals Montse Barniol Carcasona i
Jordi Compte Figueras.

6.- PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ESCOLES D'ADULTS DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
PROPOSTA: “Atès que la Diputació de Barcelona ha impulsat la La Xarxa EMPA per
tal de contribuir a donar un pas decisiu per millorar els nivells formatius i l’adquisició
de qualificacions professionals de les persones adultes de la demarcació.
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Els objectius de la Xarxa EMPA són: Posar en valor l’educació al llarg de la vida i la
formació de les persones adultes a partir de la contribució dels ens locals en la seva
definició i promoció.
Compartir l’estratègia, el coneixement i l’experiència que duen a terme les escoles
municipals de persones adultes. Fer èmfasi en el paper clau dels ens locals i les
seves escoles de persones adultes com agents actius per a garantir una societat
cohesionada socialment i com a servei per a les persones amb menys oportunitats.
Visibilitzar les escoles municipals de persones adultes com a centres d’assoliment de
competències per a la millora de la qualificació professional i el desenvolupament
personal.
Atès que el Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès desenvolupa una
tasca important de coordinació, creació i gestió de formació per a persones adultes.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l'adhesió a la Declaració de Constitució de la Xarxa d'Escoles
Municipals de Persones Adultes ( EMPA ).
SEGON.- Facultar al President del Consorci per a la promoció dels municipis del
Lluçanès per a formalitzar l'adhesió mitjançant signatura de la declaració de la
constitució.
TERCER: Notificar l'adhesió i la signatura a la Diputació de Barcelona.”
Tot seguit, el President sotmet l’assumpte a votació. Practicada aquesta, el Consell
General, aprova la proposta presentada per unanimitat.
7.- PROPOSTA APROVACIÓ PLA D'ACCIÓ DEL PROJECTE LLUÇANÈS
TERRITORI EDUCADOR.
PROPOSTA: “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.
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Aquest estudi es va presentar a la jornada del 25 de setembre del 2013 al Consorci
del Lluçanès, en la qual també es van recollir les aportacions dels assistents. Partint
de l'estudi de diagnosi i de les aportacions recollides a la jornada, s'ha elaborat el
document inicial.
Un cop realitzada la primera part, al 2014 s'ha realitzat un Pla d'Acció el qual
concreta les línies que s'han considerat com a prioritàries per a desenvolupar durant
aquest període i es concreten les accions a realitzar
Vist tot l'anterior es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Pla d'Acció 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.”
Finalitzada la presentació; la Junta General del Consorci aprova la proposta
presentada per assentiment.
8.- PROPOSTA DERRAMA EXTRAORDINÀRIA QUOTA AJUNTAMENTS PER LA
CONSULTA DE LA COMARCA DEL LLUÇANÈS.
PROPOSTA: “Atès que el proper dia 26 de juliol de 2015 es realitzarà la consulta del

Procés de participació ciutadana per la creació de la comarca del Lluçanès a tots els
municipis del Lluçanès.
Atès que en la darrera reunió d'alcaldes del passat dia 8 d'abril de 2015 es van
acordar els principis bàsics de la campanya per informar a la població sobre la
consulta i les característiques sobre el fet d'esdevenir comarca, així com el
pressupost d'aquesta consulta.
Atès que en la citada reunió els representats dels ajuntaments assumien que una
part de la campanya havia de ser finançada per part dels seus ajuntaments;
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar una derrama extraordinària per tots els municipis del Lluçanès
per tal de cobrir una part de les despeses de la consulta. Aquesta quantitat serà la
de 0,5€ per habitant, tenint en compte el nombre d'habitants que s'ha comunicat al
Consorci en el dia 1 de gener de 2015.
SEGON.- Que els serveis tècnics administratius del Consorci enviïn la liquidació
corresponent a cada ajuntament a partir del dia 18 de maig i que els ajuntaments
realitzin l'ingrés corresponent abans del dia 15 de juny de 2015.
A continuació, el President sotmet la proposta a votació. Practicada aquesta resulta
aprovada per unanimitat.
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9.- INFORMACIONS DIVERSES.
Tot seguit el Director tècnic, Xavi Barniol, informa als presents sobre els assumptes
més rellevants que s’han dut a terme des del passat Consell General. Aquests
resumidament són:
1. Fórmula Jove: En relació aquest punt manifesta què la Direcció General de
Joventut ha concedit al Consorci una aportació econòmica de 6.500 euros per
elaborar un programa de formació i pràctiques de joves entre 16 i 24 anys del
Lluçanès.
2. Resolucions XGL14: També s’informa del detall de les subvencions obtingudes
en el decurs de l’exercici 2014 a través de la Xarxa de Governs Locals de la
Diputació de Barcelona.
3. Camins: Per concloure, el Sr. Barniol, comenta que tal com ja se n'ha anat parlant
des de fa un temps amb diferents Ajuntaments, es disposa d’un ajut per arranjar
camins o senders. Aquesta actuació està prevista portar-la a terme entre els
propers mesos de setembre i octubre, i és cada Ajuntament qui se n’haurà
d’ocupar dintre del seu terme, no obstant, les factures resultants seran a càrrec
del Consorci del Lluçanès.

8.- PRECS I PREGUNTES.
Arribat aquest moment i seguint l'ordre del dia fixat a la convocatòria, el senyor
President obre el torn de precs i preguntes. A continuació, informa a tots els
presents de la visita oficial que farà la senyora Joana Ortega, vicepresidenta primera
del Govern de la Generalitat, al Lluçanès; precisament, per parlar de la situació en
què es troba la petició de convertir el territori del Lluçanès en comarca de Catalunya.
La senyora Montse Barniol es lamenta de què el territori del Moianès ja ho aconseguit i
que nosaltres encara esperem. També comenta que ella ja havia anunciat que això
passaria... que és una llàstima la situació que ens trobem per no haver-nos mogut
prou.
El senyor Lluís Vila –replica- dient que són dos situacions completament diferents. En
el Moianès tots els Ajuntaments estaven d’acord en convocar la consulta; i, a més,
aquesta ha constituït un èxit per quan el seu resultat ha sortit favorable a la proposta de
constituir-se en una nova comarca de Catalunya. Nosaltres, per contra, no hem pogut
celebrar la consulta al poble per quan teníem Ajuntaments que no l’han volgut convocar
abans de les properes Eleccions locals. Aquest es el verdader motiu de l’endarreriment
no cal anar més lluny.
La senyora Montse Barniol contesta: Sí; però encara no som comarca i penso que
podíem haver fet més.
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El senyor Lluís Vila li respon: He fet durant aquest mandat tot el possible per assolir-ho;
malgrat això les circumstàncies de cada poble que forma part del territori del Lluçanès
són les que són i s’ha de respectar. Malgrat tot, no ens hem avui de desanimar perquè
estem molt a prop d’aconseguir-ho.
I sense res més a tractar per la Presidència s'aixeca la sessió a un quart de set 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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