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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014, NÚM. 11 
 
Data i hora d'inici: 25 de setembre de 2014, a les 20.40h 

Data i hora de finalització: 25 de setembre de 2014, a les 21.10h  
Lloc de la sessió: Sala de Plens  

 
RELACIÓ D'ASSISTENTS 

 

Alcalde-President 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio  

 
Regidors/es 
Sra. Glòria Mascaró i Crusat  

Sr. Joan Capdevila i Clarà  
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  

Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés  
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà  
Sr. LLorenç Fort i Vidal 

Sra.  Sara Verdaguer i Vilaró 
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau 

 
Excusen la seva absència 
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  

Sra. Maria Mercè Monrós  i Tarté 
Sr. Albert Clusella i Vilaseca  

Sr. Josep Pladevall i Moya 
 
 

Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 

 
O R D R E   D E L   D I A 

 
A - ASSUMPTES A DELIBERAR  
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 24 DE JULIOL DE 2014  
 

L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data vint-i-quatre de 
juliol de 2014, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha 
objeccions per part dels assistents. 

 
Atès que no es proposen/formulen esmenes, el sr. Alcalde declara aprovada l’acta per 

unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent 
 
2. ACORD DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ACORD DE PLE 

DE DATA 24 DE JULIOL DE 2014, D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE L’ESCOLA PÚBLICA I 
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RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ESMENES D’ERRADES MATERIALS 
 

DICTAMEN  
 
Vistes les al·legacions presentades en data 6 d’agost de 2014 per les treballadores  del 

servei de neteja de l’Escola Pública Josep Orriols i Roca,  demanant el manteniment del 
règim de dedicació de 25 hores setmanals que tenen actualment establert; la facultat 

d’elecció dels dos dies de Nadal i la possibilitat d’ampliació voluntària del règim de 
dedicació per la cobertura del mes de juliol, com a fórmula alternativa al sistema que 
es venia seguint en l’actualitat consistent en la contractació d’un treballador extern a la 

plantilla regular, per cobrir el servei corresponent a aquest mes. 
 

Considerant que el projecte de redacció del règim de jornades i horaris de la plantilla 
actual obeeix a la necessitat imperiosa que té l’Ajuntament de Moià de reduir el volum 
de despeses ordinàries, amb la finalitat de generar estalvis destinats a l’amortització 

del gran volum de deute que arrossega. 
 

Considerant que l’assignació de jornades i horaris del personal del servei  forma part 
de les potestats empresarials del concessionari que l’ajuntament ve obligat a respectar 
en base al principi del risc i ventura de l’explotació que aquest assumeix, com a gestor 

indirecte del servei. 
 

Considerant en definitiva que les al·legacions presentades no poden ésser ateses, 
sense perjudici de la possibilitat que les afectades puguin reproduir-les davant el futur 
concessionari del servei i deduir contra aquest les reclamacions i al·legacions que 

considerin pertinents en el cas que vegin vulnerats qualsevol dels seus drets socials o 
laborals. 

 
Vist el Decret d’esmena d’errades materials del Plec de prescripcions tècniques del 
contracte dictat per l’Alcalde en data u d’agost de dos mil catorze. 

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al 

Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per les empleades de l’empresa 

concessionària del servei de neteja de l’Escola Pública Josep Orriols i Roca, senyores 
Cristina Barral Corominas, Montserrat Martínez Murcia, Mercedes Zarazaga Diaz, Núria 

Verges Campos i Maria Teresa Roca Presseguer en data sis d’agost del dos mil catorze, 
contra l’acord del Ple de vint-i-quatre de juliol de dos mil catorze d’aprovació de 
l’expedient de contractació del servei de neteja de l’Escola Josep Orriols i Roca de 

Moià, confirmant la resolució adoptada en els seus termes exactes i sense perjudici de 
l’esmena que es dirà a continuació. 

 
SEGON.- Ratificar el decret d’esmenes d’errades materials, relatiu al quadre de 
superfícies vinculades a la concessió, presa per l’Alcalde en data u d’agost de dos mil 

catorze. 
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TERCER.-  Notificar la resolució presa a les interessades amb els advertiments 
processals de rigor. 

 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 
dictamen. 

 
3. ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE 

L’ESCOLA PÚBLICA 
 
DICTAMEN 

 
Per acord de Ple de data 24 de juliol de 2014 es va aprovar l’expedient de contractació 

del servei de neteja de l’Escola Pública de Moià, per procediment obert amb un únic 
criteri d’adjudicació al preu més baix. 
 

En data 3 de setembre de 2014 a les 17.22 hores es va reunir la mesa de contractació 
per tal de procedir a l’obertura del sobre núm. 1 corresponent a la documentació 

administrativa amb el resultat que consta a l’acta corresponent. 
 
En data 10 de setembre de 2014 a les 17.15 hores es va reunir la mesa de 

contractació per tal de procedir a l’obertura del sobre núm. 2 corresponent a l’oferta 
econòmica, amb el resultat que consta a l’acta corresponent. 

 
Passades les dues ofertes presentades a la valoració dels Serveis tècnics,  s’examina la 
documentació presentada i es determina quines es poden admetre o quines resulten 

inadmissibles per incórrer en presumpció de temeritat, o perquè no s’ajustin al 
contingut dels plecs.  

 
L’informe tècnic determina que l’oferta presentada per l’empresa Pulit SA, no s’ajusta 
als plecs de condicions aprovats, donat que la quantificació total d’hores de recursos 

humans que figura en la distribució presentada (4.306 hores) és inferior a l’establert 
en l’article 30.1 del Plec de Prescripcions Tècniques (mínim de 5.335 hores de treball 

efectiu al llarg de l’any). 
 

Vist l’informe de l’Enginyer Municipal, la mesa en data 17 de setembre de 2014, a les 
18.00 hores es reuneix novament arribant a la conclusió que l’oferta econòmicament 
més avantatjosa és la presentada per l’empresa Neteges Bages, proposa l’adjudicació 

del contracte del servei de neteja de l’Escola Pública a l’empresa Neteges Bages i 
rebutja l’oferta presentada per Pulit S.A., per no ajustar-se als plecs de prescripcions 

tècniques aprovats per aquesta licitació,  
 
Vista la documentació presentada per l’empresa Neteges Bages en compliment de 

l’establert a l’article 23 del Plec de Clàusules Econòmico Administratives particulars. 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
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PRIMER.-  Adjudicar a NETEGES BAGES S.A., el contracte del servei de neteja de 
l’Escola Pública Josep Orriols i Roca amb subjecció als Plecs de clàusules econòmico 

administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i al plec de clàusules 
administratives generals dels contractes d‘obres de l’Ajuntament de Moià, per import 
de 60.900,00 euros més IVA. 

 
SEGON.- Notificar la resolució presa a la resta de licitadors amb els advertiments 

processals de rigor. 
 
TERCER.- Requerir l’empresa adjudicatària per tal que comparegui a formalitzar el 

contracte dins el termini de quinze dies hàbils comptadors al següent de la recepció de 
la notificació de l’adjudicació, amb l’advertiment, en el cas que el contracte no es 

pogués formalitzar dins l’expressat termini per causes imputables a l’adjudicatari, que 
la Corporació en podrà  acordar la resolució. 
 

QUART.- Publicar edictes de l’adjudicació acordada al BOP, DOGC, perfil del 
contractant i al taulell d’anuncis de la Corporació. 

 
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde-president  
per a l’execució dels presents acords 

 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 

dictamen. 
 
4. ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE RESIDUS DEL 

BAGES PER ADAPTAR-LOS A LA LRSAL 
 

DICTAMEN 
 

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració Local, estableix un termini d’un any per a l’adaptació 
dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, especialment en allò relatiu a 

l’adscripció a l’administració que es determini, d’acord amb els criteris continguts a la 
disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la 
pròpia llei 27/2013, al règim jurídic del personal i també al règim comptable i financer.  
 

En data 9 de juny de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per majoria 
absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequar-los, 

bàsicament, a la citada Llei 27/2013. Aquest acord, juntament amb l’expedient 
administratiu, ha estat sotmès a exposició pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de 20 de juny de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 17 de juny de 2014 i al tauler d’edictes i web del Consorci, període 
durant el qual no s’han presentat al·legacions i, per tant, ha esdevingut definitiu.  

 
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts del 

Consorci del Bages per a la gestió de residus estableix que, per modificar aquests 
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Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de 
tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la 
Gestió de Residus, en sessió de 9 de juny de 2014, de modificació dels Estatuts, els 

quals queden redactats conforme a allò expressat en l’annex a aquest acord, del qual 
és part integrant.  

 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i 
encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits i gestions necessaris per continuar 

amb la tramitació de l’expedient de modificació dels Estatuts i, especialment, per donar 
compliment al que disposa l’article 313.5 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de 

les Entitats Locals. 
 
ANNEX 

 
S’afegeixen els següents nous apartats:  

Article 4. 
4.6. El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa en aplicació dels criteris 
continguts a la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Article 6.  

- La Comissió especial de comptes 
Article 18. 
18.4. Tenint en compte que el Consorci presta serveis mínims als que es refereix 

l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, el 
personal al servei del Consorci podrà seguir estant integrat per qui no sigui personal 

funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les 
Administracions participants en el Consorci. Tot i així, si es produís una reassignació de 

llocs de treball de personal funcionari o laboral de les administracions participants, el 
seu règim jurídic serà el de l’administració pública d’adscripció i les seves retribucions 
en cap cas podran superar les establertes pels llocs de treball equivalents a aquella.  

Article 19  
El pressupost del Consorci formarà part dels pressupostos de l’Ajuntament de Manresa 

i, igualment, els seus comptes s’inclouran en el Compte General d’aquest Ajuntament. 
Així mateix, es durà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà 
responsabilitat de la intervenció de l’Ajuntament de Manresa.  

Es crea el següent nou article: 
14.bis La comissió especial de comptes 

14bis.1 La Comissió especial de comptes estarà integrada per: 
Presidència: President del Consorci o membre del Consell plenari en qui 
delegui. 

Vocals: Un membre del Consell plenari en representació de cada una de 
les administracions següents: 
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Ajuntament de Manresa 
Consell Comarcal de Bages 

Municipis de més de 5.000 habitants 
Municipis de menys de 5.000 habitants  

14bis.2 La designació dels vocals es realitzarà per acord del Consell Plenari del 

Consorci. 
14bis.3 Correspon a la Comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i 

l’informe dels comptes del Consorci en els termes indicats a la legislació 
d’Hisendes Locals. 

 

Sr. Alcalde.- Degut a la LRSAL s’ha d’inscriure el Consorci de residus a l’Ajuntament 
de Manresa i per això ens demanen de prendre l’acord. 

 
Sr. Navarro.-  Per curiositat, tots els Ajuntaments del Bages hi són? 
Sr. Alcalde.-  No, no tots, només els consorciats. 

Sr. Navarro.- Diferencia els ajuntaments de més de cinc mil habitants i els de menys 
de cinc mil. No sé si a l’hora de votar tothom té els mateixos drets. També entenc que 

seria més lògic que pengés del Consell Comarcal que no pas de l’Ajuntament de 
Manresa. Ara funcionava molt bé, potser ara ho hi funcionarà. El Consell Comarcal és 
més de tots, funcionés com funcionés. 

 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 

dictamen. 
 
5. ACORD  D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE 

L’EXERCICI 2013 
 

DICTAMEN 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de l’entitat 

local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 

 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 

econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. Ha de ser elaborat per la Intervenció, 
i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de l’exercici següent. 

 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a l’informe de 

la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 16 
de juliol de 2014. 
 

El Compte General de 2013 es va fer públic mitjançant Edicte en el BOP de 31 de juliol 
de 2014 i al Tauler municipal sense que s’hagi presentat cap escrit de reclamacions, 

al·legacions ni observacions dins el termini reglamentari. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 

comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut, 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data divuit de 
setembre de 2014 es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents   

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar amb caràcter definitiu el Compte General de l’Ajuntament de Moià 
relatiu a l’exercici 2013 juntament amb els comptes del Museu Municipal de Moià,  així 

com els estats que s’annexen de la Societat Municipal d’Aigües de Moià S.A. i la 
Societat Municipal Moiàfutur S.A., integrats tots ells pels seus estats bàsics i annexes 
d’acord amb la normativa vigent.  

 
SEGON. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 

justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos.  
 
TERCER.  Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat 

de l’exercici econòmic 2013 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determinen els articles mencionats en la part expositiva. 

 
Sr. Santaeugènia.- Si tenim en compte les tres potes bàsiques que són: l’estabilitat 
pressupostària, el romanent de tresoreria i el deute, que en el seu moment estaven 

totes en semàfor vermell, sí que es confirma amb aquesta liquidació que l’estabilitat 
pressupostària l’estem aconseguint, o sigui, que es gasta menys del que s’ingressa. El 

tema del romanent efectiu, al 2013 ja surt de 317.000 €, si recordem que quan es va 
aprovar el pressupost hi havia una desviació positiva de 238.000 €, i que es va fer una 
modificació de crèdits que ja pretenia eixugar aquest romanent, amb la qual cosa 

esperem que amb la liquidació del 2014 tinguem un altre semàfor verd. El tema del 
deute tots sabem com està, si no recordo malament a final del 2013 estava pels 

16.800.000 €, pràcticament el 250 %, que és molt elevat i ens obliga  a treballar amb 
el rigor i la seriositat que s’està fent. Amb el deute s’hi poden fer ben poques coses, és 

anar pagant cada mes els crèdits, els 7.000.000 € del Ministeri d’Hisenda, anar fent 
amortitzacions parcials quan hi ha tresoreria, i intentar eixugar-ho el màxim de ràpid 
possible. Hi ha moltes necessitats al poble i no es pot fer més ràpid. Aquest any 

d’amortització estem sobre 1.300.000 €, i amb el pressupost que tenim és una 
bestiesa haver de destinar tants recursos a pagar el deute. 

  
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 
dictamen. 

 
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

6. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 196 AL NÚM. 236 
DEL 2014 
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A continuació i en compliment del que preveu l’article 42 del vigent Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, es dóna compte dels Decrets, que fent 

ús de les atribucions que reglamentàriament té atribuïdes, ha dictat l’Alcaldia des de la 
data de celebració de la darrera sessió plenària fins la data de redacció de l’ordre del 
dia del present Ple, correlativament numerats  

 
del núm. 196/2014 al núm.  240/2014, 

 
ambdós inclosos els quals han estat a disposició dels membres de la Corporació des de 
la convocatòria de la present sessió plenària i es recullen a l’expedient de la sessió. 

 
7. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES 

SESSIONS DE DATES 30 DE JULIOL DE 2014 I 10 DE SETEMBRE DE 2014 
 
Es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la 

darrera sessió plenària ordinària del dia 24 de juliol de 2014, en les sessions 
celebrades en dates: 

 
30 DE JULIOL DE 2014 I 10 DE SETEMBRE DE 2014 
 

 
C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 
Sra. Petitbó.- Ens podries explicar sobre com està el tema de la creació de la 
Comarca del Moianès? 

Sr. Navarro.- Sobre la mateixa pregunta, tenim un pla B per exemple penjar el 
Consorci durant tres mesos de l’Ajuntament de Moià, o un any? però tenint en compte 

les notícies, potser no hi ha pla B. 
Sr. Alcalde.-  En principi no hi hauria d’haver pla B. El Govern, bé Governació, té 
l’expedient acabat de la creació de la comarca del Moianès, l’avantprojecte de llei des 

de fa dos anys i tenint en compte els esdeveniments sobretot la LRSAL, han proposat 
entrar-ho al Consell de Govern un dimarts d’aquests, allà s’aprovarà i entrarà al 

Parlament. La idea és que sigui de lectura única i que es pugui aprovar. Els tempos són 
que a finals d’octubre, primers de novembre, aquest procediment s’hagués fet i 

s’obriria debat al Parlament. Per una filtració es va saber que per acompanyar aquest 
document es proposava fer una consulta i quan els alcaldes ho vàrem saber no podíem 
opinar, perquè no sabíem què volia dir. Ens vàrem reunir amb la Vicepresidenta i hem 

entès que podria ser una bona eina per donar tota la veu als pobles, als seus 
habitants, i que seria la manera de fer una campanya per comunicar i explicar 

avantatges, inconvenients, en definitiva, per informar a la gent. Estem esperant que 
surti publicada la Llei de Consultes, però es diu que el Govern de Madrid la impugnarà, 
si això passa pot ser que la consulta als municipis no es pugi fer quan a nosaltres ens 

agradaria. Fa dies que estem fent xerrades als municipis del Moianès sobre la creació 
de la comarca. Aquesta és la situació, hi ha el compromís del govern d’entrar-ho i si es 

pogués fer juntament amb la consulta seria fantàstic. 
Sr. Fort.-  Si no es fa la consulta no hi haurà comarca abans del 31 de desembre? 
Està vinculat? 
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Sr. Alcalde.-  No està vinculat, la llei no diu que s’hagi de fer una consulta. Si el 
govern de Madrid no impugna, ho podem fer tot junt, seria el més sensat, una altra 

cosa no m’atreveixo a definir-ho aquí en el Ple i que consti en acta. 
Sr. Navarro.- Si es fa una consulta als municipis el resultat afecta a cadascun per 
separat? Si uns voten que no volen pertànyer a la nova comarca, es quedarien a la 

comarca del Bages?. 
Sr. Alcalde.-  La llei de consultes està pensada perquè els ciutadans puguin exposar la 

seva opinió, lamentablement no són vinculants. Si s’hagués de fer un referèndum 
hauríem de definir l’àmbit territorial i el cens i s’entén que el resultat és un. Si fem 
consultes el que sabrem és el total de la circumscripció, que serien els deu municipis 

del Moianès i també sabríem el resultat per municipi. El que nosaltres esperem és que 
siguem capaços de comunicar-ho molt bé, de fet el Govern també s’hi implicarà molt ja 

que serà qui presentarà la llei al Parlament. Cada alcalde haurà de fer una bona 
campanya perquè posaria en evidència que en el seu municipi sortís un no, hem de fer 
pedagogia.   

Sr. Fort.-  El que és estrany és que està la llei encara aprovada i no publicada, no s’ha 
donat cap cas i vulguin començar amb un procés que fa molts anys que s’ha començat 

que és la comarca del Moianès, que hi ha una llei i no es parla de consultes i que 
aquesta informació hagi sortit sobtadament i no deixo de tenir la sensació de què ens 
estan utilitzant, per donar a entendre que la llei no és només per la consulta del 9N,  

sinó que també és per la comarca. No veig que s’hagi eliminat el risc que arribem a 31 
de desembre sense la comarca, sembla que tot està poc lligat. 

Sr. Alcalde.- No puc més que donar-te la raó en tot el que has dit, excepte en la part 
final. Quan hi va haver la filtració el que vàrem fer va ser no opinar. El que hem deixat 
ben clar és que no es pot vincular una cosa amb l’altra. Quan es dóna la notícia que es 

vol fer una consulta no vinculant que no ha d’afectar a un expedient administratiu on 
hi ha el consens i l’acord, a mi se’m fa difícil d’explicar. Segurament el govern 

impugnarà la llei de consultes i l’expedient no s’aturarà, perquè ha d’arribar abans de 
final d’any amb la comarca creada. En cas que no es puguin fer les dues coses el 
govern ho ha d’explicar, no tindrem l’eina per a poder-ho fer. Com ja he dit es farà 

lectura única i vol dir que no ha de passar per comissions, només debat parlamentari, 
posicionar-se, fer la votació i aprovar o no la comarca. 

Sra. Ferrer.- I el Lluçanès? 
Sr. Alcalde.- També té fet l’expedient, però és una llei per cada comarca, però han 

d’acabar de decidir quan volen que es presenti, portem tempos diferents i cadascú ho 
presentaria de forma independent. 
 

El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta 
acta. En dono fe. 

 
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeix una 
intervenció. 

 
 

 
 
 


