ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 27 D'ABRIL DE 2015, NÚM. 5
Data i hora d'inici: dia 27 d'abril de 2015 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: dia 27 d'abril de 2015 a les 20.45 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. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort i Vidal
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Maria Mercè Monrós i Tarté
Excusen la seva absència
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sra. Sara Verdaguer i Vilaró
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 17/03/2015 I
26/03/2015
2. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS
QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS MUNICIPALS DEL 24 DE MAIG DE 2015
3. ACORD D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’AVANÇ DEL POUM DE MOIÀ
4. ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM DE LA FIGURA DE LA ZONA VERDA SECTOR A1 DEL PERI DE
MONTVÍ DE BAIX I ESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS
5. ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
TECNOLOGIA PER A LA MILLORA ENERGÈTICA I SERVEI INTEGRAL DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MOIÀ
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6. ACORD D'APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC I L’IMPULS
DE LA FACTURA ELECTRÒNICA
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 109 AL 153 DEL
2015
8. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS DE DATES 11 I 25 DE MARÇ I 8 D'ABRIL DE 2015
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
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.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 17/03/2015 I
26/03/2015
L’Alcalde obre la sessió i llegits els esborranys de les actes de la sessió extraordinària
de data 17 de març de 2015 i de la sessió ordinària de data 26 de març de 2015, que
s’han lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha objeccions per part
dels assistents.
Atès que no es formulen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovades les actes per
unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent.
2. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS
QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS DE LA
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS MUNICIPALS DEL 24 DE MAIG DE 2015
Resultant que per Reial decret 233/2015, de 30 de març, es va efectuar la
convocatòria d'Eleccions Municipals, i de conformitat amb l’article 26 de la Llei 5/1985,
de 19 de juny, del Règim Electoral General, que regula la designació per sorteig dels
Presidents, Vocals i Suplents de les Meses electorals, s’ha de procedir a la designació
per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors del
cens electoral.
Atès que segons l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, corresponen als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de
Zones, la celebració del sorteig públic per a la designació dels membres que formaran
les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els dies 25è i 29è posteriors a la
convocatòria.
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Vist l’acord de la Junta Electoral de Zona de Manresa de 2 d’abril de 2015, pel qual
s’acorda la delegació en els secretaris dels ajuntaments de la supervisió del sorteig i
posterior signatura de les notificacions dels nomenaments.
Vist que per a la celebració del sorteig s’utilitzarà un programa informàtic d’extracció
de components de les meses electorals, proporcionat per l’Oficina del Cens Electoral i
elaborat per l’INE, el qual compleix els requisits exigits en la normativa per a la
designació dels components de les meses electorals.
Vist que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació incorporada
per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de Mesa les
persones que siguin majors d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens electoral de
cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser President disposar del
títol de Batxiller o FPII i, subsidiàriament, Graduat Escolar o equivalent.
Resultant en virtut de reiterats acords de la Junta Electoral Central (Acord de 9 de
febrer de 2.000 sobre el sorteig per a la designació dels components que han de
formar part de les meses electorals)
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Procedir, en presència dels assistents, a realitzar el sorteig públic amb
l’objecte de designar els Presidents i Vocals de cada Mesa Electoral, així com a dos
suplents per a cadascun dels membres de la mesa, per a les Eleccions Municipals de
data 24 de maig de 2015, prèvia determinació de les persones que poden concórrer al
sorteig públic, de conformitat amb l’article 26 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General.
SEGON.- Comissionar, el funcionari de la Corporació Lluís Clopés Solà present a la
sessió, per a iniciar el procés informàtic per a la designació dels components de les
meses electorals que s’han de formar per a la celebració de les Eleccions Municipals del
24 de maig de 2015.
TERCER.- Incorporar el resultat del sorteig a l’expedient mitjançant les llistes
impreses degudament diligenciades per la Secretària accidental de la Corporació.
QUART.- Notificar la designació com a presidents, vocals i suplents de les meses
electorals als interessats, en el termini de tres dies.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords i el resultat del sorteig a la Junta Electoral
de Zona.
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3. ACORD D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’AVANÇ DEL POUM DE MOIÀ
DICTAMEN
Vist que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data dinou de desembre de dos
mil tretze va aprovar l’expedient de contractació dels treballs de finalització del POUM,
els plecs de clàusules administratives i tècniques i la convocatòria de la licitació del
contracte.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data vint-i-set de febrer de dos
mil catorze, va aprovar la modificació dels plecs de clàusules dels treballs de
finalització del POUM de Moià i d’ampliació del termini per a la presentació d’ofertes.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data divuit de desembre de dos
mil catorze, va adjudicar a l’empresa Narcís Tusell, SLP, el contracte dels treballs de
finalització del POUM de Moià.
Atès que després de diverses reunions de treball entre l’equip redactor, els tècnics
municipals i els portaveus dels grups municipals, per part de l’adjudicatari del
contracte s’ha lliurat documentació que conté el projecte de l’Avanç del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, document que estableix els criteris i objectius generals de la
revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data tretze d’abril de dos mil
quinze pel qual exposa que l’equip redactor del POUM ha presentat en temps i forma
la documentació i ha complert els terminis previstos.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint
d'abril de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- SOTMETRE a informació pública l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbana de
Moià, de conformitat amb el disposat a l’article 106 del Decret 305/2006 de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, elaborat per l’equip tècnic
redactor, encapçalat per l’arquitecte Narcís Tusell i Borràs, per un termini de dos
mesos, amb la publicació d’anuncis al BOPB, al DOGC, a dos diaris d’àmbit provincial o
de premsa periòdica, al tauler d’anuncis i al web municipal, per tal que les persones
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions o al·legacions
que considerin adients.
SEGON.- SOL·LICITAR a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels
Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona, l’elaboració del document de referència, d’acord amb el que determina
l’article 86 bis de la Llei 3/2012 de modificació del Text Refós de la Llei d’urbanisme.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.

Pàg. 4/12

Sr. Clusella.- Ja ho he anat parlant amb la Maria i el Llorenç, que és amb qui ens hem
reunit per anar treballant el tema del POUM, suposo que ho heu anat traslladant a la
resta; crec que és una proposta que és més ajustada amb la situació que la que tení em a la proposta del 2011, encertar-la és molt difícil, però jo diria que està bastant en caixada, sobretot amb el que s'acaba determinant aquí amb l'avanç.
Sra. Tarter.- Només deixar constància en acta del bon ambient de treball que hi ha
hagut amb tots tres i que n'estic molt contenta, tant de les propostes que hi ha hagut
com d'haver treballat en aquest tema amb vosaltres dos, perquè realment hi ha hagut
una complicitat molt alta i amb els arquitectes també, sap greu no haver pogut assistir
a totes les xerrades però l'experiència ha sigut molt positiva.
Sr. Fort.- Creiem que, si continuem en aquesta línia, aquest pla general sí que podria
arribar a bon port i també el fet d'escollir la possibilitat més conservadora de les tres
que es plantejaven, que no plantejava tant creixement, era el que nosaltres també
creiem que era el més oportú, a part, dins del desconeixement del tema, sembla que
està elaborat amb rigor, amb coneixement i que són professionals amb el tema, que
no és el primer que fan, nosaltres votarem que sí.
Sr. Clusella.- Aquí hi ha hagut una conjuntura de nosaltres tres, de les visions que
hem coincidit, i el que és més difícil és que hagi coincidit amb l'equip redactor, la veritat és que ha sigut total, i la visió que tenim de poble amb la que s'està plantejant des
de l'equip redactor encaixa moltíssim, jo també estic molt engrescat amb aquest inici i
crec que és un document que pot arribar a bon port.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
4. ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM DE LA FIGURA DE LA ZONA VERDA SECTOR A1 DEL PERI DE MONTVÍ DE
BAIX I ESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS
DICTAMEN
Atès que en data 30 d’octubre de 2014, mitjançant Provisió d’Alcaldia es va acordar la
iniciació del procediment de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
de Moià de la figura de la zona verda Sector A1 del PERI de Montví de Baix.
Atès que pels Serveis Tècnics Municipals en data 3 de novembre de 2014 es va
elaborar i redactar el projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Moià.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 20 de novembre de 2014 va aprovar
inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Moià de la
figura de la zona verda Sector A1 del PERI de Montví de Baix.
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Atès que aquesta Modificació Puntual s’ha iniciat en compliment de la sentència dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona en el procediment ordinari
núm. 202/2010-4, per la qual s’instava a l’Ajuntament de Moià a tramitar els
instruments de gestió necessaris per a rectificar la descripció registral de la finca i al
compliment dels paràmetres urbanístics del planejament dins d’uns terminis concrets.
Atès que durant el període d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial, es va
presentar una al·legació contra l’acord del Ple de data 20 de novembre de 2014, per la
qual la representació de la part actora en el Procediment ordinari 202/2010-4
sol·licitava el compliment del calendari fixat per la sentència referida.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte Municipal de data 13 d’abril de 2015, pel qual
s’estima l’al·legació presentada, donat que s’està seguint el calendari i terminis fixats
en el procediment de referència.
Vist que dels informes sectorials sol·licitats als diferents departaments s’han rebut els
següents: Direcció General de Comerç, Institut Geològic de Catalunya, i Oficina
territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint
d'abril de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- ESTIMAR l’al·legació presentada, tal i com s’especifica en l’informe emès
per l’Arquitecte Municipal.
SEGON.- APROVAR provisionalment l’expedient de Modificació Puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana de Moià de la figura de la zona verda sector A1 del Pla
Especial de Reforma Interior de Montví de Baix en compliment dels articles 85, 86 bis i
98 del text refós de la llei d’urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per
la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol,
de mesures fiscals i financeres.
TERCER.- ELEVAR l’expedient de la Modificació Puntual del PGOUM de Moià als
Serveis Territorials d’Urbanisme de la Catalunya Central, amb la finalitat que resolgui
sobre la seva aprovació definitiva
QUART.- NOTIFICAR els presents acords als interessats i al Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona d’acord amb la sentència 1/2012 de 9 de gener
dictada en el procediment Ordinari 202/2010-4.
CINQUÈ.- FER PÚBLIC L’ACORD d’aprovació provisional per mitjans telemàtics,
d’acord amb l’article 8.5 c) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text Refós de la Llei d’Urbanisme.
SISÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per
a la formalització dels presents acords.
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Sr. Clusella.- El procés d'aprovació d'una modificació puntual és exactament com l'aprovació del POUM, són tres aprovacions, que al POUM a més a més hi ha l'avanç que
és el que fèiem ara, una d'inicial i una de provisional que es fan aquí a l'Ajuntament i
una de definitiva que la fan des de la Generalitat. Ja vam fer, d'aquesta modificació
puntual de Montví, l'aprovació inicial, a partir d'aquí s'envia als diferents departaments
i s'obre un període d'exposició pública en el qual els interessats poden fer al·legacions i
amb el termini que tenen les administracions, que és d'un mes, per donar resposta als
informes; ha passat aquest mes i algunes han respost i algunes no, però és del tot correcte que passat aquest període es pugui fer l'aprovació provisional. D'al·legacions se'n
va presentar una i era que es donés compliment a la sentència, que és justament pel
que es fa aquesta modificació puntual, per tant, totalment recollida i es va poder donar
compliment a la sentència a través d'aquesta modificació.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
5. ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
TECNOLOGIA PER A LA MILLORA ENERGÈTICA I SERVEI INTEGRAL DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MOIÀ
DICTAMEN
El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 20 de novembre de 2014 va aprovar
l’expedient de contractació del subministrament de tecnologia per la millora energètica i
servei integral de l’enllumenat públic del municipi de Moià i el plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques, amb la convocatòria simultània del
procediment de licitació corresponent, pel procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris de valoració i sotmès a regulació harmonitzada, per un
pressupost de 413.439,60 euros IVA exclòs i una durada del contracte de quatre anys
prorrogable anualment per acord exprés entre les parts fins a un màxim de dos.
Vist que publicats els anuncis corresponents, per tal que els interessats presentessin les
seves proposicions, i dins el termini legalment establert es varen presentar les proposicions
que consten a l’expedient.
Atès que constituïda la mesa de contractació en data 25 de març de 2015 i rebut l’informe
de valoració tècnica, aquesta va realitzar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE).
Atès que el licitador proposat com a adjudicatari va constituir la garantia definitiva per
import de 20.671,98 € i va presentar la documentació justificativa de què es troba al
corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons el
contemplat al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint
d'abril de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.- ADJUDICAR a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, SA (SECE) el contracte de subministrament i servei de tecnologia per a la
millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic del municipi de Moià, mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació,
subjecte a regulació harmonitzada, amb subjecció al plec de clàusules econòmico
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques particulars, al plec de
clàusules administratives generals dels contractes de gestió de serveis de l’Ajuntament de
Moià, per un import global de 413.439,60 euros (IVA exclòs), més 86.822,32 euros
corresponents al 21% d’IVA, que sumen un total de 500.261,92 euros (IVA 21% inclòs);
corresponents a la suma dels imports de la prestació P4 d’obres de millora i renovació de
les instal·lacions consumidores d’energia, i dels imports de 4 anualitats de les prestacions
P1, P2 i P3 de serveis energètics, manteniment i garantia total, respectivament, conforme
el següent desglossament:
1. Per a les prestacions P1, P2 i P3: 38.095,00 euros anuals (IVA exclòs), més
7.999,95 euros anuals corresponents al 21% d’IVA, que sumen un total de
46.094,95 euros anuals (IVA 21% inclòs). Que sumen un total de 184.379,80 euros
(IVA 21% inclòs), tenint en compte una durada del contracte de 4 anys, no obstant
el contracte es troba subjecte a pròrroga anual per acord exprés entre les parts fins
a un màxim de 2 anys més.
2. Per a la prestació P4: 261.059,60 euros (IVA exclòs), més 54.822,52 euros
corresponents al 21% d’IVA, que sumen un total de 315.882,12 euros (IVA 21%
inclòs).
SEGON.- NOTIFICAR la resolució presa a l’empresa adjudicatària SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE) i requerir-los per tal que compareguin a
formalitzar el contracte dins el termini de quinze dies hàbils comptadors al següent de la
recepció de la notificació de l’adjudicació i en un termini màxim de cinc dies naturals a
comptar del següent al de la recepció del requeriment corresponent, amb l’advertiment
que, en el cas que el contracte no es pogués formalitzar dins l’expressat termini per causes
imputables a l’adjudicatari, la corporació en podrà acordar la resolució.
TERCER.- NOTIFICAR l’adjudicació definitiva als licitadors que no han resultat
adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada. De
manera simultània, publicar anunci de l’adjudicació en el perfil de contractant.
QUART.- PUBLICAR edicte de l’adjudicació acordada al Diari Oficial de la Unió Europea,
pel termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització del contracte.
CINQUÈ.- PUBLICAR la formalització del contracte al Perfil de contractant.
SISÈ.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
SETÈ.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per a
l’execució dels presents acords.
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Sr. Clusella.- Hem fet tot el procés de licitació, ja vau estar al cas de la valoració, i és
fer el tràmit de contractació per poder començar amb aquesta nova empresa que és
SECE, i els primers contactes que el dilluns hem de començar a veure quin planteig
porten i quan estiguin contractats començar a treballar vent amb popa.
Sr. Navarro.- Quin plaç tenen per fer-ho?
Sr. Clusella.- A partir de la contractació tenen sis mesos per fer la modificació de
l'enllumenat.
Sr. Navarro.- I a partir d'aquests sis mesos el manteniment el faran ells?
Sr. Clusella.- A partir que s'adjudica comencen ells i llavors són quatre anys més dos
de durada i els primers sis mesos de contracte són els que tenen per fer aquestes
modificacions.
Sr. Navarro.- Amb el manteniment, rumiant-ho bé, els deurà ser molt favorable,
perquè si ho fan bé, aquest primers anys sense manteniment hauria de funcionar, si
paguem el doble que pagàvem i han de fer el manteniment aquests anys quan la
instal·lació és nova, deu ser molt favorable realment perquè sortirà molt més cara que
la que teníem, perquè si paguem 30.000 € de manteniment i els primers anys tot és
nou, de manteniment i de substitucions se'n deuen haver de fer molt poques, hauria
d'haver sigut més barat d'inici i més car de manteniment, semblaria des de fora. El
contracte de manteniment que tindran els hi deurà rendir molt per ells.
Sr. Clusella.- Es va fer un concurs públic, per tant, hi havia un preu de sortida, si és
car o barat, és un pack, és l'empresa que ha donat la millor oferta, el contracte és de
tot. El tema del manteniment no té res a veure amb el que teníem fins ara contractat,
que el teníem correctiu, que quan s'havia espatllat una cosa s'anava a corregir i es
pagava el material amb factures directes i ara tindrem un tot inclòs, i qualsevol cosa
que passi a l'enllumenat, excepte accident o alguna cosa fortuïta, ells se n'han de fer
càrrec. No tot serà nou, el que canvien són les llumeneres, i tot el que penja de les
llumeneres, que són totes les línies de cada quadre, la veritat és que hi ha molt dèficit,
i és una cosa que ells s'ho trobaran, se n'han de fer càrrec, així ho diuen els plecs, han
d'acceptar la xarxa d'enllumenat tal i com està, partiran d'un enllumenat que té molts
dèficits, l'únic que hauran fet és canviar algunes llumeneres i s'hauran de manegar
amb aquest dèficit que té aquest enllumenat per aconseguir que funcioni. No és fàcil
fer funcionar un enllumenat amb aquesta situació. Es canvien algunes llumeneres que
es passen al dret i algunes que estan fora de normativa, però no es canvien totes. El
que sí que es posen són equips de doble flux punt a punt, amb aquests primers 6
mesos hauran de passar pels 1.600 punts a posar-hi una llumenera de led o posar-hi
algun sistema electrònic perquè faci el doble flux i canviar la bombeta. Això donarà
una tranquil·litat a l'Ajuntament perquè en qualsevol moment que hi hagi una cosa que
no funciona no haurem de patir per si hi ha pressupost o no, ho tindrem tot inclòs i ells
seran els responsables i ho hauran de solucionar i això és el que haurem d'aconseguir
amb aquest contracte entre tots, que si hi ha alguna cosa que no va bé poder informar
a la companyia i el servei ha de ser bo.
Sr. Pladevall.- La intensitat de la llum serà més baixa?
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Sr. Clusella.- Pot ser que en algunes zones s'abaixi la intensitat perquè es consideri
que la intensitat que hi ha és per sobre del necessari. Es mesura amb lux i està
bastant establert, no sé si per normativa o està aconsellat, segons quin tipus de vies,
una carretera amb il·luminació artificial necessita més il·luminació que un carrer
secundari. Si hi ha alguna zona que estigui sobre il·luminada i, per reduir consums,
vagi bé poder reduir una mica de potència, doncs pot ser que baixi, al revés també
passarà. El que sí que, amb el doble flux, els llums que no tinguin leds s'abaixaran a
partir de certa hora de la nit tenint una reducció d'intensitat i de llum, són hores
nocturnes que no hi ha gaire circulació i no hi ha tanta necessitat.
Sr. Pladevall.- Hi ha previst en algun punt afegir-hi més llum, no més intensitat, sinó
alguna llumenera més?
Sr. Clusella.- Que jo sàpiga no, en el projecte no estava previst, hi havia
substitucions però no afegir-hi. També dir que la missió del projecte, que va preparar
Diputació a través del projecte Elena, era poder aconseguir un estalvi econòmic i
energètic per l'Ajuntament i entremig complir la normativa d'il·luminació i complir un
mínim de normatives d'eficiència de les llumeneres, com les cassoletes tipus les del
carrer Santa Magdalena que no són eficients. Són aquests mínims que anava a buscar
aquest projecte, això no vol dir que l'Ajuntament faci aquest projecte i es quedi amb
els braços plegats, aquest projecte tenia un objectiu i a partir d'aquest i dels estalvis
que pugui tenir i possibilitats que pugui tenir d'inversió, si en un lloc hi falta un punt de
llum l'Ajuntament l'ha de poder instal·lar, però això no està previst en el projecte.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
6. ACORD D'APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC I L’IMPULS DE LA
FACTURA ELECTRÒNICA
DICTAMEN
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data tretze d’abril de dos mil quinze es va
sol·licitar informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per a aprovar l’Ordenança municipal reguladora del registre comptable de factures en
el sector públic i l’impuls de la factura electrònica.
Considerant l’esmentat informe emès en data tretze d’abril de dos mil quinze i vist
l’avantprojecte d’ordenança municipal elaborat segons sol·licitud d’Alcaldia de data
tretze d’abril de dos mil quinze i rebut en aquest Ajuntament en data tretze d’abril de
dos mil quinze.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
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la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint
d'abril de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora del registre
comptable de factures en el sector públic i l’impuls de la factura electrònica amb la
redacció que es detalla a l’Annex I.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords pel termini de trenta
dies hàbils, comptadors al següent de la publicació del darrer anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà
de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Web municipal.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions o
al·legacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, i es procedirà
directament a la publicació del seu text íntegre al BOP i s’anunciarà al DOGC la
referència al BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Santaeugènia.- Senzillament és regular l'entrada de factures a l'Ajuntament, creant aquesta ordenança perquè les factures a partir de 5.000 euros a partir d'ara és
obligatori que arribin en format electrònic.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 109 AL 153
2015

DEL

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. 109/2015 al 153/2015
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.
8. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
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SESSIONS DE DATES 11 I 25 DE MARÇ I 8 D'ABRIL DE 2015
Es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la
darrera sessió plenària ordinària, en les sessions celebrades en dates:
11 I 25 DE MARÇ I 8 D'ABRIL DE 2015
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
No se'n formulen.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeixen
intervencions.
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