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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLUÇÀ DEL 
DIA 29 DE GENER DE 2018. 

 
Identificació de la sessió 

Núm. 20 
Caràcter: Ordinària 
Data: 29 de Gener de 2018 
Lloc:  Sala de reunions de l’ajuntament 
Hora:  Comença a les 20,30 hores. 
 
Assistents 

Joan Carles Solé Latorre 
Alexandre Comellas Salada 
David Palomera Espelt  
Enric Font Font 
Sergi Villagrasa Arbolí 
Jaume Castany Pujol 
 
Disculpen l’assistència 

Eva Boixadé Calm  
 
Secretària 

Cristina Torrents Estorch 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I.- PART RESOLUTÒRIA: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (24 de novembre de 2017). 
2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia 
3. Aprovació si s’escau, modificació de l’ordenança taxa aigua. 
4. Aprovació si s’escau de l’ordenança general de subvencions.  
5. Aprovació si s’escau del reglament del servei municipal d’abastament 

d’aigua potable de Lluçà. 
6. Aprovar el projecte de millora de camins municipals, finançat amb el 

programa complementari de la Diputació de Barcelona. 
7. Aprovació, si s’escau de l’expedient de contractació per realitzar l’obra 

d’inversió en els camins locals “2018-2020”. 
 

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 

8. Informe de regidories. 
9. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

L’alcalde dona la benvinguda i l’obertura de la sessió.  
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1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 
2017. 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari celebrat el 
dia 24 de novembre 2017, havent-se repartit a tots els regidors/es amb la convocatòria 
d’aquesta sessió, es proposa per l’alcalde la seva aprovació. 

 

Alcalde: El primer punt és l’aprovacio de l0acta de la sessió anterior, si us ho heu mirat. 

Secretària: Jo he de fer una esmena, que amb el nom d’ells, està mal escrit, i cal corregir-lo. 

Alcalde. Vots a favor? Aprovat per unanimitat dels assistents. 

(4 vots de FEM POBLE i 2 IPLISE) 

 

2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 42 del reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de 
resolucions d’alcaldia, que s’han adoptat des de la convocatòria de l’última sessió 
plenària ordinària fins el dia d’avui, les quals han estat a disposició dels assistents, 
juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia, per la qual cosa la 
corporació se’n dóna per assabentada. 

 

Alcalde: Hi ha algun aclariment? 

 
3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
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proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

 

 

A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscals reguladora de la taxa del subministrament d’aigua, així com el seu 
text refós. 
 
- Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, en el 
següent punt: 
 

Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
ÚS DOMÈSTIC 
 

- Quota de servei: 22,00€/trimestre 
- Fins al consum mínim de 20m3/trimestres: 0,50 €/m3 
- Del mínim a 40m3/trimestre: 2,50€/m3 
- Excés de 40m3/trimestre: 3,20€/m3 

 
ÚS INDUSTRIAL 
 

- Quota de servei: 22,00€/trimestre 
- Fins al consum mínim de 60m3/trimestres: 1,20 €/m3 
- Excés de 60m3/trimestre: 1,50€/m3 
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ALTRES 
 

- Conservació escomeses i comptadors al trimestre: 3,57€ 
- Drets d’escomesa a la xarxa general (nucli i disseminats): 140,76€ 
- Repercussió Llei 5/2012, de 20 de març (tots els cabals): 0,0225€/m3 
 
- La instal·lació a la xarxa general anirà a càrrec del sol·licitant. 

 
 
Segon.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 
Alcalde: Bé això ve donat, perquè estem fent les calusulae per treure en concurs públics 
l’aigau, el servei de l’aigua. Aleshores aquí no aprovem la concessió però si la taxa d’augment 
de l’aigua. 
Hi ha un augment important de la tarifa de l’aigua dels industrials, la tarifa domestica queda 
molt semblant de com estava, si puja o baixa serà poca cosa. Hem variat la manera de tarifa, 
hem incorporat la traifa de servei, no et dona dret a consumir res, que és una tarfia de 22,00€, 
però el primer tram es veu molt reduït. Hem fet els comptes i acaba sortint, la tarifa, per 
exemple, duna persona, li segueix essent igual que fins ara 
La que si que varia molt és la tarifa industrial, explico el perquè, la tarifa industrial fins ara, 
l’estavem cobrant a 0,81 € els primers 60 metres qubics i el sobre consum 1,11€. Nosaltres, 
l’ajuntament paga el metre cúbic a 1,26€ IVA inclòs, que són 1,1455€. 
Així el cobrabem 0,81€ i 1,11€ i l’ajuntament pagava a Sorea 1,1455€, amb això que passa, 
que cada any, s’estava perdent uns 4.000,00€ d’aigua, l’Ajuntament hi havia de posar. 
Sempre ens vellguem amb aquest números, un 4.000,00€/anuals, ha d’afegir-hi l’Ajuntament. 
 
Sergi Villagrassa: Això estava fet expressament així. L’ajuntament ja ho aportava. 
 
Alcalde: Si, però és el que deia abans, ara hem de fer un concurs públic, i això cal regularitzar-
ho. Nosaltres, no podem fer un concurs públic, sense basar-nos amb els costos i els ingressos 
reals. 
Nosaltres treurem una licitació, que la diputació ha fet l’estudi,un enginyer  s’ha dedicat a 
calcular-ho. 
Hi la proposta per l’any2018, és el que es proposa.  
 
Sergi Villagrassa: La gent que no gasta, acabara pagant menys? 
 
Alcalde: Mes o menys serà el mateix, una persona que no gasta gaire, no canviarà massa 
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l’import del rebut. Queda bastant semblant, la gent gran sobretot, hem intentat que no es vegin 
afectats. 
 
Sergi Villagrassa: Doncs una persona pagarà 22,00€ més el que gasti? 
 
Alcalde: Sí, 
 
Sergi Villagrasssa: Abans pagaves 43,00 euros amb 25 metres cúbics 
 
Alcalde: Sí, ara pagaràs pràcticament el mateix. 
 
Sergi Villagrassa:El que gasta 0 litres aigua, ha de pagar 22,00€ 
 
Alcalde: Sí, no té dret a consumir litres. De totes maneres, el que es veuran afectats, són els 
que tenen un consum industrial, per exemple, el Sr. Jaume, per mi...aquesta tarifa, sortirà 
considerablement més car. 
La quota de servei, serà la mateixa, el consum mínim queda igual als 60 metres cúbics, però 

serà a 1.20€/metre cúbic, quan ara estaven pagant 0.81€. 

 
Sergi Villagrassa: No podem fer-ho més ajustadet? És gairebé la meitat. 
 
Alcalde: no ens surten els números. El que passa, es que haguéssim hagut d’anar regularitzant 
amb el temps, fent el concurs no podem sortir amb pèrudes. 
La taxa la marca l’ajuntament, amb quin critèri, amb els costos del servei. 
 
Sergi Villagrassa: Nosaltres, estem contents amb Sorea, han fet una gestió correcte. 
 
Alcalde: Bueno, hi ha una cosa que no es massa correcte, ho hem discutit amb ells. Ells ens 
estan cobrant els mínims, s’utilitzin o no. Ells no ho han volgut negociar. 
No haguéssim arreglat els 4.000,00€ però potser haguéssim recuperat 1.000,00€, de l’aigua no 
consumida. 
De totes maneres, això ha de sortir a concurs públic, pot ser Sorea o una altra. 
 
Sergi Villagrassa: Això, és la tarifa industrial? 
 
Alcalde. Si, tots, els que tenen tarifa industrial. Els sobre consums de la tarifa industrial són 
més econòmics que la domèstica. 
No era lògic que aquest 4.000,00€ els possi l’ajuntament, per exemple, jo empleno la piscina, 
tinc un negoci, entrec un rendiment i el cost de la meva aigua, l’està assumit l’ajuntament. 
 
L’ajuntament no ha de pagar l’aigua de les empreses o els industrials. 
 
Sergi Villagrassa: no es només dels industrials aquesta pèrdua? 
 
Alcalde: Si, si que és dels industrials. A nosaltres, ens hagués agradat fer-ho progressivament, 
però no pot ser si volem treure el concurs públic. 
Bueno, això cal aprovar-ho. 
 
Vots a favor 4 de FEM POBLE i 2 abstencions de IPLISE. 
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4.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS.  
 

Vista la proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança General Subvencions pel municipi 
de Lluçà. 
 
Vist que s’ha realitzat exposició publica de Consulta Popular, sense haver-hi 
sugeriments i reclamancions. 
 
Vist que aquesta ordenança té per objecte establir les normes generals per a la 
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui 
l’Ajuntament de Gaià a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
L’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix 
que caldrà aprovar una ordenança general de subvencions. 
 
L’aprovació de l’ordenança correspon al Ple de l’Ajuntament, conforme als articles 
22.2.d i 123.1.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local. 
 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança general de subvencions, que consta a 

l’expedient que es tramita. 
 
SEGON.- Disposar, l’exposició al públic d’aquesta ordenança mitjançant anunci al 

Butlletí Oficial de la Província; al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i a la pàgina 
web municipal, pel termini de trenta dies, per a la formulació d’al·legacions i 
reclamacions. 
 
TERCER.- En el cas de que es presentin al·legacions i reclamacions, les haurà de 

resoldre el Ple Municipal, el qual haurà d’aprovar definitivament l’ordenança. En el cas 
de que no es presenti cap al·legació ni reclamació, l’ordenança quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat d’adoptar cap altra acord. 

 
Alcalde: Això és perquè les entitats puguin demanar subvencions. 
Secretària: Això no són bases de subvenció, és l’ordenança mare de les subvencions, totes les 
subvencions estaran sotmeses aquesta ordenança. 
Alcalde: potser l’AMpa, els caçadors, la penya... 
Això també cal aprovar-ho, vots a favor? 
 
 Vots a favor 6, 4 de FEM POBLE i 2 de IPLISE. 
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5- APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE LLUÇÀ. 

 
Vista la proposta d’aprovació inicial del Reglament del servei municipal d’abastament 
d’aigua potable de Gaià. 
 
Vist que s’ha realitzat exposició publica de Consulta Popular, sense haver-hi 
sugeriments i reclamancions. 
 
L’aigua és un element necessari per a la vida i per al desenvolupament de les 
activitats econòmiques, però alhora és un element escàs. Per aquest motiu, cal 
afavorir-ne i incentivar-ne el seu ús racional. 
 
El marc normatiu regulador en matèria d’aigües ha experimentat canvis rellevants en 
els últims anys arran de l’aprovació d’importants normes, tant a nivell comunitari 
europeu, com a nivell estatal i català. 
 
En aquest marc els Ajuntaments gaudeixen d’un important marc de competències, 
atribuïdes tant per la legislació general de règim local com per la legislació sectorial 
d'aigües. 
 
Així segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
correspon al municipi  exercir  competències,  en  els  termes  de  la  legislació  de  
l'Estat  i  de  les  Comunitats Autònomes, en matèria de subministrament d’aigua i de 
clavegueram i tractament d’aigües residuals. Així mateix, l’abastament domiciliari 
d’aigua potable i el clavegueram es configuren com a servei públic de prestació 
obligatòria per a tots els municipis. L’abastament d'aigües i la depuració constitueixen  
un  servei  essencial  i  reservat  en  favor  de  les  entitats  locals. En  termes  
similars s’expressa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
En l’àmbit sectorial l’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, atribueix als 
ens locals les competències  relatives  a  l’abastament  d’aigua  potable  [apartat a)],  
mentre  que  el  Reial  Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els 
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 
 
Aquestes  àmplies  competències  municipals,  així  com  les  novetats    introduïdes  
en  la regulació del subministrament d’aigua potable aconsellen l’elaboració del 
present Reglament, amb l’objectiu d’adequar la regulació local del servei 
d’abastament al nou marc legal. 
 
El present Reglament es fonamenta en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local, la qual atribueix als municipis la potestat reglamentària en 
l’àmbit de les seves competències. 
 
En aquest sentit, aquest Reglament té per objecte regular el servei de 
subministrament d’aigua potable dins del territori del municipi de Gaià, determinar les 
relacions entre el prestador del servei i els abonats, i fixar els drets i les obligacions 
bàsiques de cadascuna de les parts, així com tots aquells aspectes tècnics, 
mediambientals, sanitaris i contractuals propis del servei públic. 
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L’aprovació dels reglaments correspon al Ple de l’Ajuntament, conforme als articles 
22.2.d i 123.1.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local. 
 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents; 
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua 

potable de Lluçà, que consta a l’expedient que es tramita. 
 
SEGON.- Disposar, l’exposició al públic d’aquesta reglament mitjançant anunci al 

Butlletí Oficial de la Província; al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i a la pàgina 
web municipal, pel termini de trenta dies, per a la formulació d’al·legacions i 
reclamacions. 
 
TERCER.- En el cas de que es presentin al·legacions i reclamacions, les haurà de 
resoldre el Ple Municipal, el qual haurà d’aprovar definitivament el Reglament aprovat. 
En el cas de que no es presenti cap al·legació ni reclamació, el Reglament quedarà 
aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar cap altra acord.  

 

Alcalde: Això.. es el reglament del servei d’aigua. 

Sergi Villagrassa: Jo perquè tinc Gaià? 

Secretària: Perdona, té imprès l’equivocat. Em sap greu, on diu Gaià a de ser Lluçà, és 
completament igual. 

 

Alcalde:  Això també cal aprovar-ho, vots a favor? 

Sergi Villagrassa: Jo no m’ho he mirat, jo m’abstinc. 

 

Alcalde:  vots a favor? 

Vots a favor , 4 de FEM POBLE i 2 abstencions de IPLISE. 

 
6. APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA ANOMENADA”OBRES DE MILLORA DE 
CAMINS  MUNICIPALS” 
 
Vist que aquesta corporació té atorgada una subvenció del programa complementari 
de suport a la inversió local de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de “Xarxa 
de Governs locals 2016-2019, per un import total de 47.405,88 €. 
 
Atès que l’Ajuntament  no compta amb cap altra font de finançament destinada a 
aquesta actuació i tampoc és susceptible d’imposició de contribucions especials. 
 
Vist que s’ha publicat en el BOP 13 de juny de 2016, l’anunci d'aprovació del 
"Programa complementari de millora de camins municipals", el seu règim regulador i la 
convocatòria d'ajuts en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
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Vist que la Diputació de Barcelona ha resolt concedir la subvenció a l’Ajuntament per 
un import de 47.405,88 euros  (QUARANTA-SET MIL  QUATRE CENTS CINC 
EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS), per les obres de millora de camins 
municipals d'ús públic (16/X/230446), anulalitat 2018.  
 
Vist que els recursos econòmics ordinaris de l’Ajuntament són de 330.029,05 euros, i 
el seu 10,00% és 33.029,05 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), respecte 
a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions 
complementàries en els edificis dels ens locals, en que es considera suficient que 
l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a què es refereixen els 
articles 34 i 35 d’aquest Reglament. 
 
Atès el que disposa l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, pel que fa a la competència del Alcalde en matèria de 
contractació en aquells supòsits en que no es supera el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost. 
 
RESOLC: 

 
PRIMER.- Aprovar la Memòria valorada de l’actuació titulada “OBRES DE MILLORA 
DE CAMINS  MUNICIPALS”. 
 
SEGON.- Publicar l’acord al BOP, al taulell d’anuncis d’aquesta corporació i a la web 
aquest acord, durant el termini de 30 dies naturals comptats a partir del dia següent a 
la publicació als efectes de que es puguin presentar les al·legacions que estimi 
pertinents. En cas de no presentar-se al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat 
definitivament. 
 
Alcalde: Aqui hi ha ... ha veure, si m’enrecordo, aquesta obra hi ha arreglar el pujador del camí 
de la roca.. el tros de cal Sant, que va desde  la casa de Vella-vista fins a cal Sant, aquell 
baixador. 
 
Sergi Villagrassa: Jo ja sé quin és, 
 
Alcalde: Si, si es veritat hi havia el tros també, de la Pedra Dreta, tot aquell camí carener que 
passa per Coll de Plana fins a sant Climent de la Riba. 

 
Sergi Villagrassa: Això ja està adjudicat? 

 
Alcalde: No, no primer s’ha d’aprovar el projecte, llavors hi ha d’ahver exposició pública 
d’aquest. 
 
Alcalde: Vots a favor? 
Vots a favor 6, 4 de FEM POBLE i 2 de IPLISE. 

 
Sergi Villagrassa: Una cosa, en quin criteri heu decidit aquest camins? 
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Alcalde: Si, perquè aquest ja és el que va quedar en suspens l’altre vegada .. està malament 
aquest pujador, i l’altre perquè quan vam repassar els camins, ens va quedar aquell cantó 
d’allà. 

 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER 
REALITZAR L’OBRA D’INVERSIÓ EN ELS CAMINS LOCALS. 
 
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) i que 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). 

  
Vista la presentació per part del tècnic del Consell Comarcal d’Osona de la “MEMÒRIA 
VALORADA D’INVERSIÓ EN ELS CAMINS LOCAL 2018-2020. 
 
Vist que la Generalitat de Catalunya ha resolt concedir la subvenció a l’Ajuntament per 
un import de 41.172,01 euros  (QUARANTA-UN MIL CENT SETANTA-DOS EUROS 
AMB UN CÈNTIMS), al que s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 
8.646,12 euros (VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS), la qual cosa suposa un total de 49.818,14 euros (QUARANTA-NOU MIL 
VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS). 
 
Vist que els recursos econòmics ordinaris de l’Ajuntament són de 330.029,05 euros, i 
el seu 10,00% és 33.029,05 euros. 
 
Vist el que és disposa en el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública. 
 
Vist que el decret d’alcaldia núm 10/2018 aprobava l’exposició publica del projecte, i 
cal ratificar per ple. 
 

Atès el que disposa l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, pel que fa a la competència del Ple en matèria de contractació 
en aquells supòsits en que es supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
A tal efecte, es proposa al ple l’adopció del següent  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar el decret núm. 10/2018 on s’aprovava el projecte d’inversió en els 

camins locals 2018-2020 i s’ordenava la seva exposició pública. 
 
SEGON.-  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores del 

procediment obert, amb tramitació ordinària i diversos criteris d'adjudicació, per a 
l'adjudicació del contracte de les obres del projecte anomenat “Projecte d’Obres 
d’Inversió 2018-2020. 
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TERCER.-  Aprovar l'expedient de contractació i autoritza la despesa de 49.818,14 

euros, per la realització de l’obra “Inversió en els camins locals” 
 
QUART.-  Disposar l'obertura de la licitació, de conformitat a la vigent legislació. 
 
CINQUÉ.- De conformitat amb allò establert al plec de clàusules administratives 

particulars, fixar en VINT-I-SIS DIES naturals el termini de presentació de les ofertes, 
comptadors des de la publicació al perfil del contractant i al tauler d’anunics de 
l’ajuntament. 
 
SISÉ.- Facultar a l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari, per a realitzar 

les gestions precises i signar els documents que es requereixi en compliment d'aquests 
acords. 
 

Alcalde: això és una altre subvenció molt semblant, aquesta és de la Generalitat de Catalunya. 
L’aprovació d’aquest projecte ja el vareu fer, i ja s’ha fet exposició pública. 

Amb aquest projecte s’arregla el camí de la Vila, el pujador del Perotet. Amb aquest el que fem 
és arreglar tota la part trencada de paviment i es pavimenta un trosset més. 

Ara el que fem és aprovar l’expedient de contractació. 

Vots a favor? 
Vots a favor 6, 4 de FEM POBLE i 2 de IPLISE. 

 
Informe de regidories. 
 
Alcalde: que voleu afegir? 
Alcalde: Això de l’ADF, ja tenim aprovat els camins que farem aquest any, ara s’ha signat el 
conveni, si alguna persona li interessa. 
 
Alex Comellas: Jo, volia explicar que s’han reubicat els contenidors. 
 
Sergi Villagrassa: Es podria fer alguna cosa, perquè costa apretar el pedal del contenidor. 
 
Alex Comellas: Haurien d’estar al revés, però sobren bastant fàcil. 
 
Alcalde: Si que no està massa bé, s’hauria d’aplenar. 
 
Sergi Villagrassa: L’orgànic? Perquè no ho feu... no tè cap mena de sentit, que hi hagi una 
galleda. 
 
Alcalde: Bueno... perquè el Joan ho volia fer així, 

 
Alex Comellas: Ara hi ha el Pep, i ho farem com s’ha de fer.. El Pep havia d’engegar més tard, 
però el Joan al estar de baixa primer i llavors tenir la baixa de paternitat, vam creure millor 
contractar-lo abans. 
El Pep diu que ho provara, crec que Alpens ho fa i funciona. 
 
Sergi Villagrassa: Es que per fer això... 
 
Alex Comellas: Vàrem treure aquest abre, perquè el compostatge estigues en contacte amb la 
terra. 
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Alcalde: El tema d’allà al darrera, veurem com va, si els veïns estan contents... 
Pel que fa a la recollida de voluminosos, el que em decidit fer, és que la gent s’apunti i 
passarem a recolliro per les cases. 
Hem tancat el pati, perquè la gent no llenci les coses. 
Hi ha una proposta que no sé si sortirà o nó però hi ha la previsió de fer-ho a través del 
Consorci. 
 
Alcalde: Que més hi ha? 
 
Enric Font: Una cosa molt ràpida, comentar-vos que Pla-Valldaura ja ha fet el projecte del 
Monestir de Lluçà, volen presentar-nos-ho. La pàgina web es diu monestirlluca.cat, i ... si podeu 
fer-hi un cop d’ull.. podem fer esmenes que calgui. 
És important que feu les aportacions i així.. ho millorem, sinó el donarem per definitiu. 
 
David Palomera: Respecte a l’escola de música, es va passar informació per saber com 
podíem decidir, crec que el nombre màxim de pre-inscripcions són unes 10 persones... 
Ens varem reunir amb el consorci per definir el conveni i la sorpresa va ser, que desprès de 
totes les queixes dels ajuntaments, el consorci vol modificar el conveni per tothom, i passaria a 
ser segurament una quota per habitant. 
Ara estem en aquest punt, que es fagi la prosta de conveni, i això implica que en base aquest 
conveni l’ajuntament de Lluçà.. 
 
Per un altre cantó: l’any passat amb el pressupost participatiu, es va destinar a la font de la 
mosquera, crec que totes les actuacions estan fetes, o poqueta cosa falta... 
 
Respecte a la ruta gavarresa estem mirant també si es pot fer un format on-line, perquè es 
pugui fer amb el mòbil. 
Es perquè es pogui fer de manera autònoma.  
S’utilitzarà la documentació que es va fer al seu moment amb els mestres de l’escola. 
 
Per acabar, respecte a l’auxiliar de conversa, explico una mica com està. L’auxiliar de conversa 
es una persona que abans es cobria amb una persona, ERASMUS, aquest estudiants al 
municipi no arriba. 
El curs anterior, com a demanada d’escola es va fer la prova pilot, es va valorar positivament, i 
s’ha continuat el 4r trimestre de 2017. 
A nivell l’ajuntament, es demana quin conveni regula tot això? La persona que es contracte 
d’on penja? 
Ara estem en aquest punt, els quatre ajuntaments estan mirant... 
Si no es pot formalitzar un conveni, haurem de saltar d’aquest projecte, perquè jurídicament ... 
aquesta és la situació, 
 
Joan Carles: la solució és signar un convei amb les AMPES 
Sergi Villagrassa: A nivell dels quatre ajuntaments no es pot fer? 
Joan Carels: Si ens van fer treure els logopedes de l’escola. 
David Palomera. Volen pal·liar aquesta necessitat...  el departament s’hauria de pronunciar.. 
 
Joan Carles: Per altra banda, hi ha el tema de l’escola bressol. 
David Palomera: sí, a nivell del consorci s’està parlant de treballa l’escola bressol del Lluçanès, 
hi ha un estudi fet, de màxims. La setmana passada les tecnciques de la diputació s’ho estan 
mirant, per rebaixar una mica. 
 
Joan Carles: El que es parlava, es que les educadores de les escoles bressol, passessin a 
formar part del consorci del Lluçanès. 
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David Palmonera: a nivell d’educació, cal que sapigueu que a l’escola hi ha una dificultat a 
nivell d’espai, hi ha un problema, hi ha molts nens... hi hem de mirar que fem de cada a 
Setembre. 
Hi ha diverses opsicons, una es treure el menjador per guanyar una aula, i posar el menjador a 
l’aula de d’alt del local. 
 
Joan Carles: També s’havia dit de muntar una aula al Telecentre. 
Sergi Villagrassa: No es pot passar una aula al local social, una aula escolar, ja s’havia fet. 
David Palomera: És un moment, en que hi ha una necessitat.. no sé, està sobre la taula. 
Sergi Villagrassa: Amplia l’escola, és un cost molt gran. 
Joan Carles: Hem demanat subvencions, però no ho sabem, també estem pendents de la 
reunió amb l’ACA perquè llavors sabrem com podem finançar la resta de coses. 
Sergi Villagrassa: Aquesta escola no compleix res. 
Joan Carles: Si, de fet s’hauria de fer la instal·lació elèctrica nova. 
Sergi Villagrassa: Sòn coses que costen molt. 
David Palomera: La previsó es que hi hagi forces alumnes els darrers anys. 
Alex Comellas: aquest any només en marxa una de nena i entren tres més. 
Sergi Villagrassa: Si s’ha de fer, s’ha de fer ja. 
 
Joan Carles: Si, aixequem la sessió? 
 
Sergi Villagrassa: Tu saps alguna cosa de la senyal d’internet? Fa dies que intento conectar-me 
i no funciona. 
Alex Comellas: No no, sé 
 
Sergi Villagrassa: Una altra cosa, la plaça del Jemon es cobrirà? 
Joan Carles: de moment no. 
Sergi Villagrassa: per quin motiu? S’hauria de cobrir no? És una plaça oficial? 
Joan Carles: No,no... un és agutzil i l’altre es d’operari de servei. Cap es més important que 
l’altres. De moment no la cobrirem. 
 
Aixequem la sessió? 

 
Precs i preguntes 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21:35 
hores, de la qual estenc aquesta acta com a secretària que ho certifico. 
 
 
L’alcalde,       La secretaria, 
Joan Carles Solé Latorre     Cristina Torrents Estorch 
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