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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAODINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLUÇÀ DEL 

DIA 26 DE JUNY DE 2017. 

 

Identificació de la sessió 

Núm. 14 

Caràcter: Extraordinària 

Data: 26 de juny de 2017 

Lloc:  Sala de reunions de l’ajuntament 

Hora:  Comença a les 21,00 hores. 

 

Assistents 

Joan Carles Solé Latorre 

Alexandre Comellas Salada 

David Palomera Espelt  

Enric Font Font 

Eva Boixadé Calm 

Sergi Villagrasa Arbolí 

 

No assisteixen 

Jaume Castany Pujol 

Secretària 

Cristina Torrents Estorch 

 

Ordre del dia 

1. APROVACIÓ definitiva expedient de modificació de la plantilla. 
2. APROVACIÓ sol·licitud de subvenció i memòria valorada per a inversions en 

camins públics locals 2018-2020, GAH/1342/2017 
 
L’alcalde dona la benvinguda al ple i procedeix seguidament amb el primer punt. 

Alcalde explica que hi totes les al·legacions són idèntiques, tenen el mateix contingut, 

procedeix a la lectura dels antecedents corresponent a la proposta d’acord. 

 
1. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA  
 
Atès que una vegada instruït expedient de modificació de la Plantilla del personal al servei 
d’aquest Ajuntament, resulta que l’aprovació del mateix ha de ser per acord del Ple.  
 
Atès que en data 29 de maig es va aprovar pel Ple municipal l’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de la plantilla, que aquest va ser exposat al públic, per un període 
de quinze dies, a comptar de la publicació al BOPB en data 1 de juny. 
 
Atès que l’anterior acord del Ple va estar comunicat a l’interessat en data 6 de juny de 2017. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública s’han presentar les següents al·legacions: 
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REG.ENTRADA DNI ADREÇA 

381 7708 XXXX-X PONENT, XX 
382 7708 XXXX-X PONENT, XX 
383 3394 XXXX-X MAJOR, XX 
384 7747 XXXX-X MAJOR, XX 
385 4677 XXXX-X MAJOR, XX 
386 7747 XXXX-X NOU, XX 
387 1373 XXXX-X MAJOR, XX 
388 4779 XXXX-X MAJOR, XX 
389 7731 XXXX-X MAJOR, XX 
390 4548 XXXX-X MAJOR, XX 
391 3799 XXXX-X MAJOR, XX 
392 3927 XXXX-X MAJOR, XX 
397 7708 XXXX-X SANT QUIRZE XX 
398 7730 XXXX-X EL CASALOT 
400 7711 XXXX-X CAMÍ DE XX 
401 4670 XXXX-X MAJOR, XX 
402 4672 XXXX-X TORRE XX 
403 Q585 XXXX-X C.ROURETS, XX 
404 3395 XXXX-X MASIA EL XX 
405 4418 XXXX-X CASA LA XX 
406 4670 XXXX-X URB. LLOCSA  
407 X071 XXXX-X PG. DE L'ESGLESIA 
408 X120 XXXX-X MAJOR, XX 
409 3394 XXXX-X NOU, XX 
410 3831 XXXX-X MAJOR, XX 
415 7773 XXXX-X SANT QUIRZE XX 
416 3933 XXXX-X SANT QUIRZE XX 
417 3882 XXXX-X TORRE XX 
418 3507 XXXX-X SANT QUIRZE XX 
421 7773 XXXX-X CAL XX 
422 4635 XXXX-X CASANOVA XX 
423 5243 XXXX-X CASANOVA XX 
424 3724 XXXX-X NOU, XX 
434 3652 XXXX-X SANT ANDREU, XX 
435 3813 XXXX-X SANT ANDREU, XX 
436 4789 XXXX-X SANT ANDREU, XX 
437 4789 XXXX-X SANT ANDREU, XX 

 
Vistes les al·legacions presentades refereixen el mateix contingut i no desvirtuen en cap cas 
la fonamentació de fet i de dret de l’acord de Ple de 29 de maig de 2017 per la qual cosa  
procedeix desestimar-les íntegrament i en especial pel que refereixen els motius i fonaments 
següents: 
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1. Atès que en l’edifici-espai, Telecentre, es troba situada l’antiga biblioteca municipal en 
desús per la població i en la que no consta ni tant sols un catàleg de recursos actualitzat i ni 
possible gestió de préstec, el govern municipal a la vista d’aquesta circumstància va 
subscriure conveni amb la diputació de Barcelona en data 21 de setembre de 2016, amb la 
voluntat de donar continuïtat al servei de biblioteca amb un fons actualitzat, mitjançant el 
servei de Bibliobús. 
 
2. L’equip de govern a la vista de les estadístiques presentades per aquest servei, constata 
l’efectivitat del Bibliobús, fet què reafirma la continuïtat d’aquest servei. 
 
3. Atès que es constata que la població de Llucà no demanda aquest espai, bé per que ha 
augmentat la possibilitat de tenir d’accés el servei d’internet a totes les llars del municipi,  o 
bé perquè la generalització de les necessitats d’accés a internet del darrers anys amb els 
telèfons intel·ligents, tauletes i els usos internet  ha inhabilitat totalment el servei  de 
Telecentre. 
 
4. Atès que en aquest edifici-espai també s’oferia lloguer d’espais per afavorir el teletreball i 
fa 3 anys que no s’ha sol·licitat cap lloguer. La voluntat política, si existeix la necessitat 
efectiva, és seguir oferint aquest servei sense la necessitat de tenir un tècnic per l’obertura 
de l’espai, donant accés als interessat, d’altre manera, tal com, un codi d’accés, com el que 
ja resta instal·lat al local social, espai també municipal. 
 
5. Que els serveis que s’ofereixen en l’actualitat des de l’ajuntament, es seguiran oferint, 
canviant el sistema de gestió, ja sigui mitjançant el Consorci del Lluçanès, del qual en 
formem part i aportem anualment una quota per aquests serveis de suport o mitjançant 
conveni amb d’altres entitats col·laboradores de l’ajuntament, realitzant des de l’ajuntament 
activitats i accions exclusivament de suport. 
 
6. La dinamització d’activitats es realitzarà igualment sense la necessitat de mantenir un lloc 
de treball de tècnic mig telecentre i biblioteca en la plantilla, els llocs de treball cal ajustar-los 
a la realitat dels serveis que es presten, és per això que s’adequarà l’organització municipal 
als diferents serveis que s’ofereixen. 
 
7. Atès que el govern d’acord amb les seves competències legals està dotat de capacitat 
d’actuació i organització així com també de capacitat  de reorganització municipal de 
conformitat amb l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.  
 
8.- Atès que l’acord de Ple de 29 de maig de 2017 refereix a l’aprovació de la modificació de 
la plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de Lluça de conformitat amb l’article 27 i 28 
del Decret 214/1990de 30 de juliol.  
 
Vist així mateix, el que disposen els articles 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de 
Règim Local, en relació amb els articles 54.1 i 27 del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, quant a la competència orgànica per a aprovar la plantilla de personal.  
 
D’acord amb els antecedents exposats, i tenint en compte el que disposa l’article 27 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, procedeix proposar la modificació de la plantilla als referits 
efectes.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal, l’adopció del següent acord: 
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Primer.  Desestimar les al·legacions formulades per la relació de persones relacionades, i  
pels motiu fonamentats en la part expositiva d’aquesta resolució que integra aquest punt 
dispositiu.  
 
Segon. Aprovar definitivament la modificació de la plantilla d’aquest Ajuntament, expedient 
núm. 01/2017, de personal, amb les següents característiques:  
 
1.1. Amortitzar la plaça Tècnic mig telecentre i biblioteca de la plantilla de personal laboral 
de l’Ajuntament de Lluçà  
 
Tercer. Adequar la relació de lloc de treball amb la supressió del lloc de treball vinculat a la 
plaça de Tècnic Mig Telecentre i biblioteca.  
 
Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, comunicar la resolució a 
l’empleat/da que ocupa la plaça amortitzada i donar compliments els tràmits procedimentals 
que en ordre i bon dret procedeixen en execució dels precedents acords. 
 
Sisè.  Facultar a l’Alcaldia com en dret sigui de menester per a què en nom i representació 
de l’Ajuntament de Lluçà procedeixi a la realització de totes les gestions i actes que 
signifiquin l’execució de la present resolució.  
 
No obstant això,  el Ple decidirà. 
 

L’alcalde, desprès de l’explicació, procedeix a demanar si algú vol fer algun comentari, sinó 

procedirem a la votació. 

Eva Boixadé: en primer lloc ens sembla molt greu, que després de totes aquestes 

al·legacions, de tanta gent del poble, és desestimin de forma total.  

Un cas així, no té precedents al nostre municipi, i trobo que és una mica poc gest, per part 

de l’equip de Govern, de les demandes que d’aquest poble s’evidencien. 

És difícil, que la gent tregui la cara d’aquesta manera, que hi hagi una modificació en el 

plantejament del que és el telecentre i la biblioteca, tenint en compte doncs això, la 

mobilització de la gent i que hi ha molta gent que ha tret la cara, doncs per intentar que 

aquest servei tant important pel nostre poble continuï endavant. 

Tampoc crec que m’hagi d’allargar molt més perquè hi ha moltes coses que ja s’han dit, ja 

ens vàrem reunir aquell dia, i molta gent ja va explicar la seva posició respecte aquest tema. 

Em truca el Jaume, la Sra. Eva Boixadé agafa la trucada. (no es transcriu) 

Alcalde: Ens estàs entorpint el Ple. 

Un cop la Sra. Eva Boixadé penja el telèfon, el Sr. Alcalde procedeix a sol·licitar la votació 

de la proposta. 
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Eva Boixadé: Jo vull dir una altre cosa abans d’acabar. La indemnització de la Laura, un cop 

s’ha fet fora del lloc de treball, es fot fora una persona que treballava a l’ajuntament. 

Voldríem saber de quina quantia estem parlant. 

Alcalde. En aquest moment estem parlant de 20 dies per any treballat. 

Secretaria: amb un màxim de 12 mensualitats. 

Eva Boixadé: de quina quantitat estem parlant 

Secretaria: ho tinc apuntat si ho vols saber 

Alcalde. Es al voltant d’uns 7.000,00€, si vols després ens ho mirem exactament 

Eva Boixadé: Home, sí, jo crec que la gent del poble també ho ha de saber. 

Perquè amb set mil euros podríem potser aguantar uns quants mesos mes, intentar buscar 

una subvenció, per mirar que aquests servei no es perdi. 

Nosaltres des de l’oposició sempre hem demostrat que us podríem ajudar, intentar donar un 

cop de mà perquè les coses puguin funcionar. 

Ara es el moment, que si algú del vostre equip s’ho repensa i pot votar-hi encontra. 

El Jaume no hi serà i ell esta encontra d’aquesta proposició igual que nosaltres, trobem que 

és un greuge molt gran pel poble. Us equivoqueu molt fort. 

Alcalde: procedim a la votació. Quatre vots a favor i dos en contra. 

 
2. APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I MEMÒRIA VALORADA PER A 
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS 2018-2020, GAH/1342/2017 

 
Vist que s’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ GAH/1342/2017, de 7 de juny, de 
convocatòria de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al 
període 2018-2020 (ref. BDNS 350053). 
 
Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores 
aprovades per l'Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig (DOGC núm. 7385, de 7 de juny de 
2017). 
 
Vist que corresponen al Ple aprovar, segons l’article 21.f de la Llei 7/1985, de bases de 
regim local, les contractacions de tota classe quan el seu import superi el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com els 
contractes plurianuals que la seva duració sigui superior a quatre anys i els plurianuals de 
menys duració quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge 
indicat. 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal, l’adopció del següent acord: 
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Primer. Aprovar concórrer a la convocatòria de subvencions per a inversions en camins 
públics locals 2018-2020, GAH/1342/2017.  
 
Segon. Aprovar la memòria tècnica redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal 
d’Osona anomenada “ Memòria subvencions per a inversions en camins públics locals 2018-
2020, GAH/1342/2017”, amb un pressupost total d’aquest projecte per un import de 
49.818,14 euros, del qual es sol·licita una subvenció de 49.818,14 euros. 
 
No obstant això,  el Ple decidirà. 
 
Alcalde. El següent punt és l’aprovació de sol·licitud de subvenció i memòria valorada per a 

inversions en camins públics locals 2018-2020, GAH/1342/2017 

Us hem passat la memòria, si teniu algun dubte. 

Eva Boixadé: Si, tenim un dubte dels 17.000 € que s’han d’invertir al camí d’Alpens, si estan 

destinats arranjar el que ja hi ha o es per  fer trossos nous. 

Alcalde. El que si que hi ha predestinat arranjar el que ja hi ha, es el camí de Perafita, que hi 

ha trossos que estan escorxats. 

Peno que ho diu clar la memòria, això és la memòria, després de la memòria s’haurà de fer 

projecte. Si ens ho concedeixen caldrà fer un projecte. 

Eva Boixadé: I concurs públic. 

L’alcalde: Si haurà de sortir a concurs públic. 

De totes maneres en aquest cas, la memòria i el projecte ens ho fa el consell comarcal 

d’Osona i així ens estalviem la despesa d’aquesta redacció i podem destinar la integritat de 

la subvenció a l’arranjament dels camins. 

Sergi: Quin tant per cent de ciment i quin tant per cent de “tou-tou”, el sabem? 

L’alcalde: Això és el que surt a la memòria. Els càlculs els ha fet el tècnic del consell 

comarcal. 

Sergi Villagrasa. És llençar els diners. 

L’alcalde: si, però tenim molts camins així. Nosaltres no tenim diners per arreglar tot en 

paviment. 

Eva Boixadé: son 50.000,00€ del projecte. 

Alcalde: 49.000,00€, ara caldrà veure que ens dones. El màxim que es podia demanar és de 

50.000,00€. 

Eva Boixadé: i el tros de pavimentació és pel cantó de Llucà o d’Alpens. 

Alcalde: de Lluçà 
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Eva Boixadé: la última vegada es va fer en els dos termes municipals, perquè depèn també 

del pla de camins d’Osona. 

Secretaria: Perquè Alpens devia tenir una subvenció també. 

Eva Boixadé: Sí perquè ens vàrem avenir, vàrem fer-ho junts. 

Alcalde: en aquest cas només es pot fer del municipi de Lluça, entren parts parcials dels tres 

camins que hi ha al pla de camins d’Osona. 

Eva Boixadé: A vegades fer-ho conjuntament també va bé, perquè pots utilitzar recursos. 

Secretaria: el tècnic deu ser el mateix. 

Eva Boixade: Igual que Perafita i Sant Bartomeu. 

Alcalde: no sé si ho han demanat. Procedim a votació. 

Sis vots a favor. 

Al ser un ple extraordinari no hi ha precs i preguntes i així doncs, s’aixeca la sessió. Moltes 

gràcies a tots. 

 

No havent-hi més assumptes a tractar,  l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21:20 hores, 

de la qual estenc aquesta acta com a secretari que ho certifico. 

 

L’alcalde,       El secretari, 

Joan Carles Solé Latorre     Cristina Torrents Estorch         
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