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

Núm.: 2/15
Sessió: Ordinària
Data: 21 de desembre de 2015
Hora: 19:00h
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. Josep Pujol Boladeras, Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.
Sr. Josep M. Masramon Falgueras, Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.
Sr. Joan Ramon Soler Obradors, Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.
Sr. Ramon Erra Soler, Ajuntament de Sant Martí d'Albars.
Sr. Josep Costa i Garet, Ajuntament de Santa Maria de Merlès.
Sr. Albert Güell Vallbona, Ajuntament de Sobremunt

Sr. Ramon Soler Pujols, representant entitats I associacions privades.
Sra. Montse Barniol Carcassona, Ajuntament d'Alpens
Excusen la seva assistència:
Sr. Emili Benito Sayol, Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
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 Comitè Executiu a les 19:06
1.- Aprovació liquidacions Taxa Teleasistència del 1r semestre de 2015
Vistes les relacions de liquidacions per la realització d’activitats de caràcter
assistencial preparades per la Intervenció del Consorci, el Comitè Executiu per
unanimitat acorda:
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions per la prestació del servei de
teleassistència corresponent al 1r. semestre de 2015 per import total de cinc mil
cinc-cents dinou euros amb vint-i-dos centims (5.519,22€), 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.
2.- Aprovació liquidacions Taxa XED del 1r trimestre 2015
Vistes les relacions de liquidacions per la taxa XEC, el Comitè Executiu per
unanimitat acorda:
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions de la taxa XED corresponent al 1r.
trimestre de 2015 per import total de cinc-cents quaranta sis euros (546 €), 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.

3.-Atorgament subvencions destinades a beques per a activitats esportives
per a infants i adolescents de famílies amb necessitats socioeconòmiques.
Vista la proposta de la comissió tècnica del Consorci per a la Promoció dels
Municipis del Lluçanès, un cop feta la valoració econòmica i social de les
sol·licituds presentades a la línia de beques per activitats esportives per infants i
adolescents de famílies amb necessitats socioeconòmiques d’acord amb les
bases reguladores.
Atès que es disposa de consignació suficient en el pressupost vigent de
despeses, el Comitè Executiu acorda per unanimitat:
Primer.- ATORGAR les següents subvencions destinades beques per activitats
esportives per infants i adolescents de famílies amb necessitats
socioeconòmiques
:
-Èric Bardolet Valldaura (Santa Maria de Merlès):
-Perez Obour Amponsah (La Torre d'Oristà):

130 €
112,50 €

-Jeannie Armanda Aymerich Mantilla (Sant Feliu Sasserra): 180 €

El total de l'import de l’ajut econòmic que el Consorci del Lluçanès ha destinat
per la línia de beques per a activitats esportives durant el curs 2015 és de
422,50€ els quals s’han repartit en 3 sol·licituds.
Segon.- Notificar el present acord als interessats.
3.-Precs i preguntes
El president inicia la part de precs i preguntes explicant el procés de modificació
dels estatuts per la necessitat d’adscriure el Consorci a una entitat local que
deriva de LARSAL. Explica que donat que el Ministeri de facto va adscriure el
Consorci al Consell Comarcal d’Osona i donades les reunions amb aquest i les
reunions amb els alcaldes s’ha pactat la sortida del Consell Comarcal. Per tant,
el president proposa no incloure la seva presència en els estatuts per ser més
net i més pragmàtic.
El Sr. Josep M. Freixenet opina que es millor que el Consell Comarcal d’Osona
formi part del Consorci i que en cap cas ens és perjudicial.
Sr. Jordi Bruch demana explicacions de perquè està al Comitè Executiu com a
vicepresident.
El president explica que se l’ha convocat de facto per esser el primer dels dos
representants del Consell, donat que el Consell Comarcal no ha procedit a
nomenar quin dels dos seria el vicepresident.

Finalment, el president dóna per finalitzat el Comitè Executiu a les 19:40, aixeca
la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta el contingut de la qual
certifico

President

Isaac Peraire Soler

Secretària-Interventora

