ACTA DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS
Núm.: 3/16
Sessió: Ordinària
Data: 1 d’octubre de 2016
Hora: 09:30h
Lloc: Centre Cívic d’Olost
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.
I els vocals següents:
Sra. Montse Barniol Carcasona, Ajuntament d’Alpens
Sra. Laia Sucarrats Clotet, Ajuntament d'Alpens
Sr. Enric Font Font, Ajuntament de Lluçà
Sr. Josep M. Freixenet Mayans, Ajuntament d’Olost.
Sr. Ramon Ambrós Solanellas, Ajuntament d’Olost
Sr. Jordi Tarradellas Font, Ajuntament d'Oristà
Sr. Ramon Casals Costa, Ajuntament de Perafita.
Sr. Joan Compta Nuñez, Ajuntament de Perafita
Sra. Anna Plans Canal, Ajuntament de Prats de Lluçanès.
Sr. Emili Benito Sayol, Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Sra. Judit Musoll Pascuet , Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Sr. Josep Martinez Castro, Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.
Sr. Joan Ramon Soler Obradors, Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.
Sr. Ramon Padrós Ferrer, Ajuntament de Sant Martí d’Albars.
Sr. Josep Costa Garet, Ajuntament de Santa Maria de Merlès
Sr. Albert Güell Vallbona, Ajuntament de Sobremunt.
Sra. Montserrat Juvanteny, Consell Comarcal d'Osona.
Excusen la seva assistència:
Sr. Josep Pujol Boladeras, Ajuntament de Sant Agusti de Lluçanès
Sr. Josep M. Masramon Falgueras, Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.
Sr. Ramon Erra Soler, Ajuntament de Sant Martí d’Albars.
Sr. Jordi Bruch, Consell Comarcal d'Osona.
Sra. Núria Obradors i Rial, Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.
Sra. Laia Serradell i Giravent, Ajuntament de Sobremunt.
No assisteixen:
Sr. Josep Subirana Parés, Sant Agustí de Lluçanès.
Sr. Jaume Bardolet i Palau, Ajuntament de Santa Maria de Merlès.
Sr. Aleix Cardona, Associació Solc.
Sr. Ramon Soler i Pujols, Unió de Pagesos.
Sr. Màriu Gorchs i Font, Unió de Botiguers i Comerciants de Prats de Lluçanès.
Sra. Dolors Marmi i Serra, Associació d'Agroturisme del Lluçanès.

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 Consell General a les 10:05
1.- Aprovació de l'acta anterior
El Consell General aprova per unanimitat l'acta anterior.
2.- Donar compte dels decrets de presidència
Es dona compte dels decrets de presidència al Consell General.
3.- Ratificació del Decret de Presidència 36/2016, de 29 de juny de 2016
El Consell General per unanimitat ratifica els següent Decret:
“El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 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 el Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès organitza un curs
d’especialització de formatgeria artesana.
Acordo,
Primer.- Aprovar el preu públic de 350 euros per a la matriculació al Curs d’especialització
de formatgeria artesana.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis del Consorci l’anterior acord, durant el
termini de 20 dies hàbils, i publicar-ho al BOP.
Tercer.- Ratificar el present acord en el pròxim Consell General.”

4.- Aprovació expedient de modificació de crèdit 3/2016
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 3/2016, en la
modalitat de suplement de crèdit, finançat amb baixa d’altres aplicacions pressupostàries,
d’acord amb el resum per capítols següents:

TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT 19.400,00€

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.

5.- Aprovació de les beques esportives
Atès que la Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció al Consorci del Lluçanès ,
per un import màxim de 937,4€ per a beques per activitats esportives per a infants i
adolescent de famílies amb necessitats socioeconòmiques dels municipis de Sant Boi de
Lluçanès, Lluçà, Oristà, Santa Maria de Merlès, Sobremunt, Sant Martí d'Albars i Sant
Agustí de Lluçanès per aquest any 2016.
Vistes les Bases Reguladores de la línia de beques elaborades pels serveis tècnics del
Consorci del Lluçanès.
Atès que existeix crèdit suficient a la partida 341.48000, per la concessió de les citades
subvencions.
Vist l’anterior el Consell General acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores de les a línia de beques per activitats esportives
als infants i adolescents dels municipis Sant Boi de Lluçanès, Lluçà, Oristà, Santa Maria
de Merlès, Sobremunt, Sant Martí d'Albars i Sant Agustí de Lluçanès amb necessitats
socioeconòmiques per l’exercici 2016.
Segon.- Efectuar convocatòria per a la concessió de beques per activitats esportives.

6.-Aprovació del conveni sobre el projecte “Indústries Locals d’Osona”
Mitjançant resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10 de
març de 2016, es va aprovar la concessió d’un ajut a favor de l’Ajuntament de Vic pel
finançament del projecte “Ocupació industrial local a Osona” en el marc de les Bases
Reguladores i convocatòria per l’Atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona
per promoure l’ocupació a la indústria local.
En l'esmentat projecte hi participen i col·laboren les entitats següents: Ajuntament de
Centelles, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de les Masies de Voltregà, Ajuntament de
Roda de Ter, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Sant Pere de Torelló,
Ajuntament de Vic, Consell Comarcal d’Osona, Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, Consorci del Lluçanès, Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana

Amb l’objectiu de regular la col·laboració i la participació conjunta dels seus membres en
el projecte “Ocupació industrial local a Osona” i amb la voluntat de ratificar la designació
de l’entitat executora del projecte, es proposa la signatura d'un conveni.
Vist l’anterior el Consell General acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre agents locals per dur a terme l'execució
del projecte «Ocupació indústria local a Osona» per al període 2016-2017.

Segon.- Ratificar la designació de Creacció per dur a terme la coordinació i execució del
projecte així com la justificació de l’ajut davant la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Nomenar a la tècnica del Consorci del Lluçanès Vanesa Martín com a
interlocutora del projecte.
Quart: Facultar el Sr. President per a subscriure l’esmentat conveni i quants documents
calguin per a l'execució dels presents acords
Cinquè: Notificar aquest acord a l'ens que coordina el projecte.
7.-Aprovació del conveni de col·laboració del projecte “Millora de l’ocupació de
col·lectius amb altra qualificació professional”
Arrel de diferents trobades entre els Serveis Locals d'Ocupació, s'ha detectat un augment
del col·lectiu amb alta qualificació que s'adrecen als serveis locals i que es troben amb
dificultats de trobar feina.
Amb la finalitat d'oferir recursos als usuaris XALOC amb una alta qualificació professional
mitjançant l'anàlisi i encaix competencial, possibilitant desenvolupar i definir plans de
millora, es va sol·licitar el projecte “Millora de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta
qualificació professional”, entre els serveis locals d’ocupació.
La Diputació de Barcelona va concedir la subvenció de 21.240€ mitjançant resolució de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28/04/2016, en concepte de
“Millora de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació professional”.

El desenvolupament de l’execució d’aquesta acció, es porta a terme a través de les
entitats locals participants. Aquestes entitats locals participants tenen personalitats
jurídiques diferenciades i es fa necessari que una d’elles s’erigeixi com a interlocutora,
representant i responsable de la gestió i justificació global. Les entitats que col·laboren
són les següents: Ajuntament de Vic, Ajuntament de Roda de Ter, Ajuntament de Manlleu,
Ajuntament de Centelles, Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès,
Ajuntament de Torelló i Mancomunitat La Plana.

Vist l’anterior el Consell General acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre agents locals per dur a terme l'execució
del projecte «Millora de l'ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació professional”.
Segon.- Ratificar la designació de l'Ajuntament de Manlleu per dur a terme la coordinació i
execució del projecte així com la justificació de l’ajut davant la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Facultar el Sr. President per a subscriure l’esmentat conveni i quants documents
calguin per a l'execució dels presents acords
Quart: Comunicar aquest acord a l'ens que coordina el projecte.

8.-Aprovació del conveni amb Uvic pel reconeixement acadèmic del Curs de
Formatgeria
La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, de la qual és titular la Fundació
Universitària Balmes, reconeguda per la Llei 5/1997, de 30 de maig, del Parlament de
Catalunya, s’inspira en els valors de la pedagogia catalana, en clara sintonia amb la
realitat social i territorial, i té per finalitats el foment de l’exercici de l’estudi, la recerca
científica i humanística, la formació de les persones, la capacitació professional i, en
definitiva, el progrés social, cultural i econòmic en general.
Que el Consorci del Lluçanès és una entitat local formada pels 13 municipis del Lluçanès,
que treballa de forma mancomunada per oferir serveis i projectes al conjunt de la població
i municipis del Lluçanès, i que té per objectiu principal desenvolupar mesures i accions
per afavorir una major cohesió comarcal i augmentar la competitivitat i el
desenvolupament global del Lluçanès.
Les dues parts proposen la realització d'un conveni de col·laboració per tal de regular la
participació de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Campus Vic (en
endavant, UVic-UCC) i el Consorci del Lluçanès (en endavant, Consorci Lluçanès) en la
realització del Curs d’especialització en Formatgeria Artesana, de 15 ECTS, en el marc
del Centre Internacional de Formació Contínua de la UVic-UCC. El curs, de 15 ECTS,
consta de 235 hores de formació teòrica i de 80 hores de formació pràctica en empreses,
tindrà lloc durant el curs acadèmic 2016-17, i es regirà per la normativa d’Estudis Propis
de la UVic-UCC.
La Uvic es compromet, entre altres a fer la validació acadèmica del curs, donar suport en
el disseny del programa i vetllar perquè el curs compleixi els requisits acadèmica
establerts per la Uvic-UCC.
El Consorci es compromet a organitzar i coordinar el curs en tots les seves fases.

Vist l’anterior el Consell General acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Uvic-UCC i el Consorci del Lluçanès
per la validació i acreditació del curs d'especialització en formatgeria artesana.
Segon.- Facultar el Sr. President per a subscriure l’esmentat conveni i quants documents
calguin per a l'execució dels presents acords.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Uvic-UCC.

9.-Aprovació del conveni Gent Gran
El programa de Dinamització de Persones Grans és un programa singular i específic
desenvolupat en petits municipis i arran d'unes necessitats molt concretes d'actuació i
prevenció de situacions derivades de les característiques sòcio-econòmiques del territori.
El Consorci del Lluçanès es va iniciar en aquest programa l'any 2004. El Conveni de

col·laboració per a l'esmentat programa va finalitzar l'any 2015.
L'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona té com a objectius oferir
serveis de cooperació i assistència tècnica, econòmica i jurídica als municipis, i a través
del programa esmentat ofereix assistència tècnica i finançament.
Per a continuar col·laborant es proposa la realització d'un conveni entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci del Lluçanès per a finançar el projecte de dinamització de la gent
gran en el qual la Diputació de Barcelona realitzarà un suport econòmica de 13.739,67€
anuals pels anys 2016,2017, 2018 i 2019 i el Consorci es compromet a destinar al
programa un tècnic de referència.
Vist l’anterior el Consell General acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Barcelona i el Consorci del Lluçanès per
a finançar el projecte de dinamització de la gent gran
Segon.- Facultar el Sr. President per a subscriure l’esmentat conveni i quants documents
calguin per a l'execució dels presents acords
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

8.- Precs i preguntes
El president demana trobar una sortida a la situació que es troba la deixalleria de Prats de
Lluçanès.
Informa que s’ha sol·licitat a les meses de concertació un estudi i planificació de la gestió
dels residus. D’altra banda, es creu que la solució més factible es cedir el servei al
Consorci per a la seva gestió.
En tant que es fa necessari adoptar una solució a curt termini, s’establiran unes
instruccions d’ús que es faran arribar als pobles veïns per tal d’intentar pal·liar la situació
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

