
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONTVÍ DE BAIX SECTOR A 

Acta de l’Assemblea General Ordinària 2016 

 

Data i hora: 17 de desembre de 2016 a les 17:00 a l’Esplai de Moià 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assembles General Ordinària anterior (2015). 

 - S’aprova per unanimitat 

2.- Estat de Comptes i quota social 

 . Ingressos, despeses i saldo de l’exercici anterior i actual (veure document annex) 

 . C:\Users\casa1\Documents\GCN\ASSOCIACIÓ VEÏNS\memòria econòmica 

2015-2016.pdf 

3.- Resum activitats dutes a terme durant l’exercici 

 Estat actual projecte d’obres 

- Pòssible canvi de sistema en les obres 

Intervencions de l’alcalde Sr. Dionís Guiteras, de l’assessor de l’ajuntament Sr Lluís Ubierna i 

de la nostra advocada Sra. Mònica Rovira. 

Hi ha dues maneres de dur a terme les obres d’urbanització del sector A de Montví de Baix: 

a-      Per Cooperació. Això vol dir que l’ajuntament encarrega un projecte, el treu a 

concurs, adjudica les obres a l’empresa constructora escollida i carrega als veïns la 

totalitat de les obres i despeses, repartides segons els metres quadrats de cada propietari 

b-     Per Compensació. Els veïns es constitueixen en Junta de Compensació. Aqueta 

encarrega el projecte a un arquitecte d’acord amb els mínims legals acordats amb 
l’ajuntament, adjudica les obres a l’empresa constructora escollida i paga les obres 

mitjançant les quotes que paguen els veïns, repartides segons els metres quadrats de 

cada propietari 

Fins ara sempre havíem parlat de fer-ho per Cooperació. L’alcalde va explicar que en aquests 
moments, donada la situació econòmica de l’ajuntament, el sistema de cooperació es inviable 

fins, al menys, d’aquí a deu anys. Per això l’ajuntament proposa als veïns de constituir-se en 

Junta de Compensació i promoure les obres nosaltres mateixos. 

Avantatges bàsics del sistema de Cooperació: 

a-      L’ajuntament es fa càrrec de totes les gestions tècniques del projecte 

b-     L’ajuntament es fa càrrec de totes les gestions burocràtiques del projecte 
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c-      L’ajuntament es fa càrrec del cobrament de les quotes, i de les possibles gestions 

executives en cas d’impagament 

Inconvenients bàsics del sistema de Cooperació: 

a-      L’ajuntament encarrega el projecte i decideix el nivell de les obres. Això 

evidentment afecta al preu final de les obres 

b-     L’ajuntament, per llei de morositat, no pot pactar terminis de pagament amb 
l’empresa constructora. Coneixent la situació de l’ajuntament, actualment no té 

capacitat per endeutar-se. Això pot suposar un sobre-cost. 

c-      L’ajuntament no està obligat a pagar per les parcel·les que té en propietat. Això 

també suposa un sobre-cost pels veïns. 

Avantatges bàsics del sistema de Compensació: 

a-      La Junta pot decidir el nivell de les obres, sempre que acompleixin els mínims 

legals exigits. 

b-     La Junta pot pactar les condicions de realització de les obres amb el constructor. 

c-      La Junta pot pactar les condicions de pagament que vulgui, ja que no està sotmesa 

a cap llei de pagament, cosa que sí passa amb les administracions. 

d-     En cas d’impagament, la Junta pot gestionar, per exemple, una dació en pagament 

de la parcel·la en favor del constructor, si així ho acorden. 

e-      La Junta, al no tenir límits en la negociació, possiblement pot aconseguir uns 

preus més barats que els que pot cobrar l’ajuntament en cas de Cooperació 

Inconvenients bàsics del sistema de Compensació: 

a-      Els veïns s’han de constituir en Junta, amb els maldecaps i feina que això 

comporta. 

b-     En cas d’impagament, la Junta és la responsable dels pagaments davant el 

constructor, tenint en compte les condicions que s’hagin pactat. 

c-      El secretari i el tresorer de la Junta solen ser professionals i comporten unes 

despeses extres a la Junta. 

Cal remarcar que tant en el sistema de Cooperació com en el de Compensació és la Diputació 

mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària  qui s’encarrega dels cobraments i de les 

execucions en cas d’impagaments. Això suposa una garantia afegida pels veïns adherits a la 

Junta de Compensació. 

Per demanar un canvi de sistema de Cooperació a Compensació, cal que hi estiguin d’acord els 

propietaris que representin més del 50% de la superfície de la unitat d’actuació. L’ajuntament 

convocarà una reunió amb tots els veïns, tant si son membres de l’Associació com si no, per 

veure realment amb quin suport es compta. 

 



4.- Temes sobrevinguts, precs i preguntes. 

Signat: 

 

 

 

Ramon Forcada Fernández    Gemma Creus Nolla 

    President       Secretària 

 

 

 

 

 

 

NOTES:  

 La convocatòria i ordre del dia, així com l'acta de l'Assemblea de l'any 

anterior, estaran a disposició dels socis a la web de l'Associació:  

http://avmbsa.webnode.cat/  

i a la consergeria de la seu social. 

Edifici Can Carner, c/Joies 11, 08180 Moià. 
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