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Departament: Secretaria 
Tema: Ple Extraordinari i Urgent de 20 de desembre de 2017  
Expedient: 2153/2017 
 

Acta	de	la	Sessió	Extraordinària	i	Urgent	del	Ple	de	la	
Corporació	Municipal	Celebrat	el	Dia	20	de	Desembre	de	2017,	

Núm.	16	
 
A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la 

Corporació per a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, del present Ple. 
Data i hora d'inici: Dia 20/12/2017 a les 21,31 hores 
Data i hora de finalització: Dia 20/12/2017 a les 21,54 hores 
Lloc de la sessió: Sala de Plens  

RELACIÓ	D'ASSISTENTS	
Alcalde-President 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
 
Regidors/es 
Sr. Albert Clusella i Vilaseca  
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  
Sra. Núria Reynés i Molist 
Sr. Joan Capdevila i Clarà  
Sr. Marc Pardo i Picañol 
Sr. Martí Padrisa i Prieto 
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal 
Sra. Anna Roca i Querol 
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
Sra. Montserrat Girbau i Passarell 
Sra. Rosalia Membrive i Serra 
 
Excusen la seva absència 
Sra. Mireia Cañas i Soler 
 
El Secretari  
Sr. Miquel Colom i Canal 
 
L’Interventor 
Sr. Lluis Solé Díez 
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Ordre	del	Dia	
1. Ratificació  de la declaració d’urgència de la convocatòria de la 

sessió. 
2. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor electe de 

la legislatura 2015-2019 del Sr. Albert Clusella Vilaseca. 
Desenvolupament	de	la	Sessió	

Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord 
amb l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. 
alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 

 
Sr. Alcalde: Abans d’iniciar el Ple hauríem de votar la urgència de la sessió. 
 
1. Ratificació i Declaració d’Urgència de la Convocatòria de la Sessió 

Debat 
Sr. Alcalde. El motiu d’aquesta sessió és que l’Albert ja havia decidit fa molts 

mesos que, per qüestions de feina, necessitava deixar la Regidoria, i l’equip de 
govern. L’Albert va fer l’esforç, perquè així li vaig demanar, i li agraeixo moltíssim, 
que féssim l’aprovació inicial de POUM. Aquesta aprovació s’ha anat demorant, i ja 
feia insostenible que, si no recordo malament, des del mes de maig ja em vas fer 
saber la teva voluntat de deixar el càrrec,  ja era abusar amb escreix, sense saber 
encara quin dia podrem fer l’aprovació inicial, doncs demanar-te fer l’esforç. Aquest 
seria el motiu de poder demanar al Ple que es ratifiqui aquesta declaració d’urgència 
i poder celebrar aquest Ple.  

 
Sra. Maria Tarter. Nosaltres votarem en contra de la ratificació d’urgència, perquè 

heu tingut diferents oportunitats, amb la quantitat de Plens que hem fet aquests 
darrers dos mesos per fer efectiva aquesta renúncia. No sabia que era al maig, vaig 
veure la carta el 29 d’agost, si no recordo malament. 

 
Sr. Alcalde. Son converses personals. 
 
Sra. Maria Tarter. No podem estar d’acord amb la ratificació d’urgència quan hem 

fet uns cinc Plens aquests dos darrers mesos. Votarem en contra del primer punt. I ja 
que és voluntat de l’Albert, per suposat a favor de la presa de coneixement de la 
seva renúncia.  

Acord 

Fonaments de Dret 
L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 

Local i l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que, 
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les sessions extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent, 
hauran de ser ratificades pel Ple. 

 
La urgència ve determinada pel desig expressat pel senyor Albert Clusella 

Vilaseca de fer efectiva la renúncia al càrrec de regidor en el dia d’avui. 
 
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per majora absoluta del seu nombre legal de 

membres, amb els vots a favor del Grup Polític Municipal AraMoià: Sres./Srs. Dionís 
Guiteras i Rubio, Albert Clusella i Vilaseca, Montserrat Ferrer i Crusellas, Núria 
Reynés i Molist, Joan Capdevila i Clarà, Marc Pardo i Picañol,  Martí Padrisa i Prieto, 
Mercè Bigorra i Estevadeordal i Anna Roca i Querol i el vot en contra de les 
regidores del Partit Polític Municipal PDeCAT: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, 
Montserrat Girbau i Passarell i Rosalia Membrive i Serra, 

Acorda: 
Declarar, ratificar i declarar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària.  
2. Presa de Coneixement de la Renúncia al Càrrec de Regidor Electe 

de la Legislatura 2015-2019 del Sr. Albert Clusella Vilaseca 

Debat 
Sr. Alcalde. M’adreço al Sr. Albert Clusella per si vol donar els seus motius per 

poder-nos explicar la seva renúncia.  
 
Sr. Albert Clusella. Els motius, com a companys d’equip ja n’havíem parlat 

llargament amb el Dionís. Li vaig comunicar el passat mes de maig. En aquell 
moment ja vaig demanar que pogués ser en el següent Ple, per tant, la meva 
renúncia s’ha anat allargant moltíssim. Crec que s’ha allargat, per una banda en 
positiu perquè he pogut anat treballant amb el POUM, i ho he pogut deixar encarrilat 
a nivell polític, falta acabar de fer la feina tècnica i administrativa de a donar-li forma 
com a document conjunt. I després portar-ho al Ple. La meva previsió és que pugui 
ser a finals de gener, que es pugui entrar el document. Per tant, la meva feina 
política en aquest aspecte hauria acabat. Per altra banda, és natural: quan prens 
una decisió, necessites tiri endavant i que es faci efectiva. Agraeixo que hi hagi 
hagut aquest esforç. D’entrada vaig demanar que pogués entrar en el Ple 
extraordinari que acabem de fer, i tècnicament  no podia ser. Em sap greu que s’hagi 
hagut de convocar un Ple extraordinari i urgent. El 29 d’agost vaig entrar una carta 
de renúncia, en previsió que el 20 de setembre tindríem ja en l’ordre del dia del Ple 
l’aprovació inicial del POUM. Aquell 20 de setembre van passar moltíssimes coses a 
Catalunya. A Moià es va suspendre el Ple, segurament que en positiu perquè hi van 
haver uns temes que s’han hagut de tocar. Us llegiré el següent escrit: 

 
“Il·lustríssim Senyor alcalde, 

Des de les eleccions de 2011 i reelegit el 2015 que soc regidor a l'Ajuntament de 
Moià. Aquesta tasca l'he compaginat amb la dedicació al 50% al meu despatx 
professional. Un augment de les meves obligacions al meu despatx professional i 
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una desmotivació per seguir amb les carregoses tasques de regidor, em fan prendre 
la determinació de renunciar a la meva acta de regidor. 

Durant aquests anys he ocupat regidories d'urbanisme i de medi ambient. Dins 
d'aquestes he treballat de valent perquè Moià, tot i la gravíssima situació financera, 
s'hagi pogut posar al dia en aquests àmbits. Des de culminar amb la resolució d'un 
abocament a llera d'un polígon industrial, passant per la substitució del mur del c. 
Santa Magdalena que tenia risc de col·lapse, la substitució de bona part de 
l'enllumenat per led i millora de l’eficiència de la resta, implantació d'un nou model de 
recollida de residus, l'ampliació de les Faixes amb nou espai escènic i vestidors, la 
renovació dels equips lúdics als parcs públics, fins a la presentació al ple el 
document per a l’aprovació inicial del POUM; entre d’altres, hauran estat tasques 
que he empès. 

Em sento orgullós d'haver participat en aquestes legislatures, tan complicades com 
claus, pel moment històric de Moià. Em sento orgullós de la feina feta en conjunt de 
l'Ajuntament. Agraeixo la tasca feta des d’intervenció, que sense aquesta les meves 
accions haurien quedat en paper mullat. 

Al mateix temps em sento incòmode per mantenir l'acta de regidor quan el meu 
despatx professional em necessita al 100%. De mantenir l'acta, sentiria que no 
estaria donant allò que considero que cal donar com a regidor i fallaria al meu poble i 
als meus companys de viatge. 

Desitjo molts èxits a aquest Ajuntament, en aquesta i futures legislatures i que els 
grans esforços fets aquets últims anys no siguin en va. Les ànsies de grandesa ens 
van portar a un forat. Durant la història això se’ns ha anat repetint i, sobretot per la 
propera legislatura, dir que estem sortint del forat, que mirem endarrere per saber 
d’on venim i sabrem on hem d'anar. 

Gràcies als treballadors i treballadores de l’ajuntament que han treballat de valent 
perquè el què impulsava com a regidor hagi estat possible. Gràcies a tothom per la 
confiança dipositada en mi, en especial al Dionís Guiteras i els companys d'Ara Moià 
que van apostar per mi en el moment de la configuració de les dues llistes. 

Atentament, 
Albert Clusella i Vilaseca 

Moià, 29 d’agost de 2017”. 

S’adjunta quadre d’inversions fetes a cada regidoria del Sr. Albert Clusella: 

 

ACTUACIONS	 -	 ALBERT	
CLUSELLA	2011-2017	 		 		 		 		 		 		 		 		

	
		 1.275.217,98	 200.934,16	 482.480,50	 139.405,22	 105.290,35	 45.000,00	 55.000,00	 		

	

Inversions	 total	 rec.	Propis	 PUOSC	 Diba	 Diba	efici.	 Diba		
Faixes	

Diba	
enllum	 Diba	arxiu	

1	 PUOSC	-	plaques	solars	 2.173,68	 108,68	 2.065,00	
	     2	 Connexió	Pla	Romaní	 68.123,00	 3.406,00	
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3	 PUOSC	-	circuits	calefacció	 11.266,32	 563,32	
	      

4	 PUOSC	 -	 eficiència	
energètica	 58.150,00	 2.907,50	 55.242,50	

	     5	 PUOSC	-	plaça	Catalunya	 58.500,00	 20.475,00	 38.025,00	
	     6	 11	Setembre	i	varis	 47.667,47	 47.667,47	

	      
7	 PUOSC	 -	 mur	 Sta	

Magdalena	 72.402,77	 3.620,14	 68.782,63	

	     
8	 PUOSC	 -	 Bateria	

condensadors	 11.190,00	 559	

	      9	 Nous	nínxols	 12.938,48	 12.938,48	
	      10	 Finestres	escola	pública	 33.227,93	

	   
35.800,00	

	   11	 Projecte	les	Faixes	 15.004,00	
	  

15.004,00	
	    12	 Les	Faixes	(obres)		 220.177,00	 58.508,85	 110.615,00	 6.053,15	
	

45.000,00	
	  13	 Enllumenat	públic	 315.882,12	 15.794,11	 207.750,37	

	
69.490,35	

	
55.000,00	

	14	 POUM	 111.513,60	
	  

111.513,60	
	    15	 Camí	de	l'Estany	 74.000,00	 8.200,00	

	      16	 sostre	ajuntament	 64.030,78	 17.214,78	
	

6.834,47	
	   

42.526,25	

17	 Projecte	parcs	 9.014,50	
	  

9.014,50	
	    

18	 Millora	 equipament	 lúdic	
dels	parcs	 80.985,50	

	  

80.985,50	

	    19	 Aïllament	escola	pública	 8.970,83	 8.970,83	
	      

  
		

	       
20	 Xarxa	 informàtica	 de	

l'ajuntament	 		

	       
21	 Reforma	 de	 la	 coberta	

ajuntament	vell	 		

	       
  

		
	       

22	 Led	 escola	 pública	 i	
biblioteca	i	escola	bressol	 		

	       
23	 Legalització	 elèctrica	 P2	 cal	

Cristo	 		

	       
24	 Projecte	 biomassa	 Escola	

Pública	 		

	       
  

		
	       

 

DADES	 MEDI	 AMBIENT	
2011-2016	 		

	

		 		 		

	   

-	

Reducció	 del	 consum	
elèctric	 en	 equipaments	 un	
20%	global	tenint	   

		

      
   

6	 equipaments	 més	 amb	
subministrament	

	
 

-	
Reducció	 del	 consum	
elèctric	enllumenat	en	un	50	
%	 	

       
-	 Reducció	 del	 consum	 de	

gasoil	25%	
	        

-	 Augment	 del	 reciclatge	 en	
un	14%	
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-	

Contracte	 per	 la	 instal·lació	
dos	 estacions	 recàrrega	
vehicle	elèctric	

	  
      

valorat	en	100.000€	a	cost	0	
	  

 
		 		 		 		 		 		

	   

 

Implantat	 GIS	 a	 l'àrea	 de	
territori	

	        

 

Negociació	per	obertura	del	
c.	Joaquim	Sala	

	        

 

Franges	 de	 protecció	 a	 la	
Monjoia	i	a	Montví	de	Baix	 	

        
Sr. Albert Clusella. A grans trets, he intervingut en una inversió total d’1.200.000€. 
D’aquests, només 200.000€ han vingut de l’Ajuntament. La proporció que ha aportat 
en recursos propis ha sigut al voltant del 17%. La resta ha estat gestionant en gran 
part un PUOSC que ens venia de la legislatura anterior, que li vam donar un nou aire 
i noves accions, i altres subvencions que hem anat rescabalant. Coses que s’han fet 
amb aquest milió dos-cents:  

S’ha fet el clavegueram de Pla Romaní, s’abocava directament a llera, cosa que 
portava a l’anterior alcalde en un seriós problema. Es va poder connectar, i per tant, 
problema resolt.  

El mur del carrer Santa Magdalena, amb una situació de risc. No semblava que fos 
un pla imminent, però amb la situació econòmica que teníem, qualsevol  problema 
amb el mur, ens hagués sigut desastrós. Es va poder resoldre. Es va proposar als 
veïns fer la reforma de tot el carrer, van preferir deixar-ho com estava.  

Es va poder arreglar la Plaça Catalunya. Segurament no ens en recordem, però era 
dels pitjors llocs de Moià quan a paviment, estava molt malmès. 

Les Faixes. Ara en parlàvem amb el Martí, fent una valoració, és l’equipament amb 
més dies d’utilització a l’any. Fins i tot equiparable a l’ús de  la Biblioteca. Entre 
l’Escola de Dansa, entre setmana i els actes, festes de caps de setmana, i actes que 
permet el local, ha donat molt de sí. Total, estem parlant de 200.000€ d’inversió, 
amb 58.000 només de l’Ajuntament. 

L’enllumenat públic: hem fet la cara maca. He posat leds a moltíssims carrers, 
queden encara llums de sodi, que fan la llum groga. Amb això hem aconseguit un 
estalvi molt important. Ara falta la cara no tan visible, que espero que es pugui 
realitzar el més aviat possible que és la millora dels quadres i de les línies que a 
vegades ens fan la guitza, i fa  que se’ns apaguin els llums. 

Tenim el POUM encarregat i subvencionat el 100%. 

Es va fer un forjat nou sobre la sala de Plens. Patíem per si ens queia algun tros del 
sostre. Ens ha permès tenir l’espai de l’arxiu municipal dins l’edifici, i en previsió de 
creixement durant bastants anys.  
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S’ha fet la millora dels espais lúdics dels parcs. Estaven molt antiquats.  Hem fet una 
inversió de 80.000€, 100% subvencionada. 

Entremig hem fet cosetes mica en mica, rascant el que quedava a finals d’any, s’ha 
il·luminat la totalitat de l’Escola Bressol amb leds.  

La major part de l’Escola pública funciona amb leds. 

La Biblioteca també funciona el 100% amb leds.  

Deixo el projecte, recurs tècnic que ens ha fet Diputació per instal·lar una caldera de 
biomassa, centre de calor que donaria servei a l’Escola Pública, Pavelló de l’Escola i 
Escola Bressol. Podria suposar, a part de l’estalvi econòmic, de consums. 

A grans xifres, dir que el consum elèctric, tot i que tenim sis subministres 
equipaments més que estan connectats amb subministres, el consum elèctric està 
un 20% per sota del que era el 2011, l’enllumenat consumeix un 50% menys quan a 
kilowatts. El consum de gas-oil és un 25% menys, de petites accions que s’han 
pogut anar fent.   

S’ha augmentat el reciclatge un 14%.  

Tenim un contracte per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, 
L’equivalent del cost que suposaria seria 100.000 €. 

Deixo a Territori un sistema de GIS implantat, que el poden anar evolucionant, de 
manera que la consulta de mapes i informació geogràfica està essent molt més àgil 
que la d’abans en paper. L’he implantat jo directament.  

Deixo a les urbanitzacions de Monjoia i Montví de Baix les franges de protecció i 
d’incendis fetes. 

Estic orgullós de la feina feta, i no em veig amb energia per continuar amb aquest 
ritme.  

Sr. Alcalde. Permetem, Albert, dir que, en forma d’anècdotes, una l’utilitzo molt, 
l’altra és més interna. La primera, que no ens coneixíem de res tu i jo abans de 
presentar-nos a la llista. I justament jo de número u i tu de número dos. Recordo 
aquella conversa al Casal, quan ens van presentar, que devia ser el Joan Farràs, em 
vas deixar clar que tu no erets polític i que això de fer de polític no t’interessava 
gens, i jo et vaig dir que de polítics ho som tots, uns amb responsabilitat, però els 
altres també ho són, perquè tots tenim coses a dir a la polis, és a dir, a la comunitat, 
tots hem de prendre responsabilitats i decisions, tots volem ajudar i col·laborar. Per 
tant, una cosa és ser polític des de casa cadascú, des del nostre lloc de treball o de 
la nostra feina, i l’altra és tenir el goig de poder servir des d’un Ple de l’Ajuntament, i 
en el cas teu, des d’una regidoria.  

Això ho he explicat molt, sobretot quan vaig per altres pobles i he d’explicar perquè 
algú s’interessa per la política i es posa en un Ajuntament. És un exemple que 
sempre m’ha servit moltíssim, que ha agradat molt a la gent i que tothom s’hi ha 
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sentit molt identificat. Que algú dediqui uns anys a lo públic, a la comunitat, el seu 
esforç, el seu coneixement, les seves ganes i la seva energia.  

Per tant, quan em vas dir el mes de maig que volies plegar, a part d’un disgust 
enorme, vaig pensar que tothom té les seves etapes, i quan un, conscientment 
decideix fer una passa tan important com presentar-se a un Ajuntament, és tan 
important poder dir ja no em veig amb cor, les meves condicions de vida i de feina 
han canviat. 

L’altra cosa és que, si una de les raons perquè el 2011, els 13 regidors i regidores 
vam poder col·laborar moltíssim, vam treballar a mort. Però hi havia una feina molt 
fosca, que era la de fer anar l’Excel veient com podíem anar rascant de tot arreu i 
veure de quina manera podíem conjugar els pocs i migrats recursos que teníem, 
amb totes les oportunitats que hi havien de subvencions, d’ajuts, i aquests càlculs i 
aquestes ganes de trencar-te les banyes buscant de quina manera podem fer més 
eficients els recursos públics, bé ho has demostrat amb aquests anys. Per tant, en 
nom d’AraMoià moltes gràcies per aquests anys, esperem poder comptar amb tu pel 
que calgui, esperem ser dignes successors de la feina que has fet, i a nivell 
personal, agrair-te moltíssim tot aquest sis anys meravellosos i que la política m’ha 
permès descobrir un amic.  

Si hi voleu dir alguna cosa. 

Sra. Montse Girbau. En nom del grup PDeCAT donar-te les gràcies per la feina que 
has fet com a regidor aquesta legislatura i mitja. Som conscients que tenies una de 
les regidories més complexes que hi havia en aquest Ajuntament, deixant de banda 
el tema econòmic. Moià és complexa, com a molts dels municipis de Catalunya. 
Realment has entomat aquesta regidoria. Vam tenir la sort que la teva professió t’ha 
ajudat una mica a entendre conceptes, cosa que et va facilitar la feina, a l’hora de 
prendre decisions al llarg d’aquest temps.  El nostre grup, parlo des de 2015 sempre 
hem estat disposades a col·laborar amb la teva regidoria, amb els projectes que ens 
has presentat, amb les propostes que ens has fet. Hem col·laborat en temes 
importants, per exemple amb les aportacions que hem fet al POUM. Entenem que 
son importants com a grup i perquè reflecteixen peticions que ens han arribat d’un 
sector del municipi; Així et vam fer arribar molt a principis de mandat, al Juny o juliol 
de 2015, i sempre hem estat col·laborant amb el POUM, com a eina important, i que 
ens pot ajudar a desenredar algun dels temes complexes com els que tenim sobre la 
taula avui.  

Hem estat al teu costat i al costat de la regidoria quan es va portat a aprovació el 
projecte de rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament. Vam fer aportacions. Entenem 
que han sigut importants perquè s’han acceptat en la totalitat. Aquest punt de 
confiança no ha sigut el més idoni, però sí les aportacions que hem fet, a una 
regidoria complexa com era la teva, hem tingut el punt de valor afegit.  

També amb les aportacions que hem fet a un dels equipaments que tu has marcat 
com un equipament estrella: les Faixes. Nosaltres, com  a Grup, potser no era 
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l’equipament que nosaltres teníem com a prioritari, però en el moment que es va 
presentar el projecte,  ho vam estar estudiant, cap de les tres som arquitectes, tenim 
un punt afegit de dificultat a l’hora d’estudiar aquests documents, i vam fer les 
aportacions que vam creure importants i que s’havien de fer, perquè aquest 
projectes estigués i està on està avui. Les aportacions són importants perquè es van 
acceptar i estem contentes de que s’acceptessin, per millorar el projecte que es 
presentava des de la teva regidoria.  

Per altra banda, sí que alguna vegada hem estat descontentes amb el tracte rebut 
per part teva. Entenem que ve lligat a aquesta complexitat que té aquesta regidoria.  
Mirant-ho fredament, Albert, has estat el regidor a qui hem presentat més 
al·legacions, per tant, una estima molt important no ens la tens, però per altra banda, 
valorant-ho fredament, les aportacions que s’han fet també han estat importants. En 
aquest aspecte estaríem descontentes, però per l’altra banda, contentes d’haver-te 
ajudat amb el que hem pogut per millorar aquests projectes que s’han presentat al 
llarg d’aquests dos anys i escaig d’aquesta legislatura del 2015. 

Per acabar, en nom nostre, del Grup del PDeCAT, et desitgem molta sort en aquesta 
nova etapa professional,  i si segueixes col·laborant amb el grup d’AraMoià, perfecte 
perquè qualsevol aportació de qualsevol persona, estigui o no al govern, ciutadans i 
ciutadanes de Moià, creiem que és important, per tant seran molt ben vingudes.  

Sr. Albert Clusella.- Moltes gràcies. Espero que aquesta nova etapa que enceto, no 
és ben bé nova, és mig nova, que pugui gaudir d’encerts.   

Sr. Alcalde.- Tanquem aquest Ple municipal i tota la sort del món, Albert, i tots els 
encerts. 

Acord 

Fets 
En data 29 D’AGOST i núm. de registre 316/2017 va tenir entrada l’escrit del Sr. 

ALBERT CLUSELLA VILASECA del grup municipal AraMoià en el qual formalitzava 
la seva renúncia voluntària, expressa i irrevocable al càrrec de Regidor de 
l’Ajuntament de Moià del qual en va prendre possessió arrel de les Eleccions Locals 
de 24 de maig de 2015. 

 
La renúncia al càrrec serà efectiva al moment de la presentació i presa de 

coneixement pel Ple Municipal, i no quan es presenta al Registre de la corporació 
(STC 214/1998, d’11 de novembre, i l’article 9.4 del ROF). 

Fonaments de Dret 
Articles 9.4 del Real Decret 2568/1986, de 26 de novembre, del Reglament 

d'Organització, Funcionament y Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 
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Per l’exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres presents, amb 
els vots a favor del Grup Polític Municipal AraMoià: Sres./Srs. Dionís Guiteras i 
Rubio, Albert Clusella i Vilaseca, Montserrat Ferrer i Crusellas, Núria Reynés i Molist, 
Joan Capdevila i Clarà, Marc Pardo i Picañol,  Martí Padrisa i Prieto, Mercè Bigorra i 
Estevadeordal i Anna Roca i Querol i de les regidores del Grup Polític Municipal 
PDeCAT: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, Montserrat Girbau i Passarell i 
Rosalia Membrive i Serra, 

 
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment del seu nombre 

legal de membres, amb els vots a favor del del Grup Polític Municipal AraMoià: 
Sres./Srs. Dionís Guiteras, Albert Clusella i Vilaseca, Montserrat Ferrer i Crusellas, 
Núria Reynés i Molist, Joan Capdevila i Clarà, Marc Pardo i Picañol, Martí Padrisa i 
Prieto, Mercè Bigorra i Estevadeordal, Anna Roca i Querol i els vots a favor del Grup 
Polític Municipal PDeCAT: Sres. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans,  Montserrat 
Girbau i Passarell i Rosalia Membrive i Serra, 

Acorda: 
PRIMER. APROVAR la presa de coneixement de la renúncia voluntària, expressa 

i irrevocable al càrrec de Regidor de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Moià 
presentada pel Sr. ALBERT CLUSELLA VILASECA del Grup Polític Municipal 
d’AraMoià. 

 
SEGON. COMUNICAR aquest Acord a la Junta Electoral Central per tal que 

remeti les credencials acreditatives de la persona a qui correspongui substituir el 
regidor renunciat per ordre numèric inscrita a la llista de la candidatura AraMoià que 
va concórrer a les eleccions locals de 24 de maig de 2015, per tal que pugui prendre 
possessió del càrrec. 

 
TERCER. FACULTAR tant àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-

President per a l’execució dels presents acords. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual 

com a Secretari estenc aquesta Acta.  


