
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONTVÍ DE BAIX SECTOR A 

Acta de l’Assemblea General Ordinària 2018 

Data i hora: 22 de desembre de 2018 a les 09:30 a l’Auditori Sant Josep de Moià 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior (2017). 

 - S’aprova per unanimitat 

2.- Estat de Comptes i quota social     

 . Ingressos, despeses i saldo de l’exercici anterior i actual  

 . Sense autorització s’acorda que si hi ha despeses es pot fer càrrec de màxim 25 € 

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

Estat actual projecte d’obres: 

 . El projecte inicial ja esta en exposició pública, per un termini ampliat a 2 mesos. 

 . Període en el qual es poden presentar al·legacions al projecte. Hi ha un link per entrar 

al DropBox, sota autorització del Secretari de l’Ajuntament, per tal de poder consultar el 

projecte d’obres. 

            . L’Associació aprova per unanimitat dels concurrents a autoritzar a la Junta a presentar 

al·legacions, pel que fa referència a la part tècnica, ja que és part afectada. 

 . L’obra esta valorada en uns 3,5/4 milions d’euros. Per la licitació es creu que es 

podran abaratir costos. 

 . Vist que carreteres ens obligaria a fer la rotonda si es modifica la entrada del carrer 

Orriols, i això encariria molt l’obra, es preveu tancar aquesta sortida, fent algun tipus de 

tancament que no elevi gaire el cost, i empalmar el final del carrer Santa Elena amb la zona B de 

Montví, està previst com a vial de serveis, i seria de pla, resolent la sortida de la part alta en cas 

de nevades. 

 . Esta previst que a través de l’Ajuntament es puguin negociar crèdits tous. Tant mateix 

es veurà, en el seu moment, si es possible de negociar flexibilitat en les quotes de pagament, 

tant per a poder allargar quotes fins a 5 anys o algun tipus de bonificació si es rebaixen les 

quotes. Dependrà de l’ajuntament. 

 . L’arquitecte Paco Moral juntament amb un advocat, revisaran el projecte d’obres per 

tal de si veuen factible abaratir costos i si hi ha alguna partida que pertoqui fer-se’n càrrec a 

l’Ajuntament (ex. Parcel·les de propietat, no zones verdes, de serveis, públiques...). 

 

 

 



 

 

 .L’Associació Administrativa s’ha de constituir una vegada l’Ajuntament ho hagi 

comunicat a la totalitat de veïns de la urbanització, i publicat al DOGC, d’altri podria ser 

impugnat. Ha d’estar constituïda per un President/a (propietari) , un Secretari/a (advocat 

urbanístic, i els vocals. Una vegada finalitzades les obres l’Associació Administrativa es 

dissoldrà, no tindrà continuïtat. 

 . Mentre no comencen les obres es proposa demanar a l’Ajuntament amb una instància 

un mínim de manteniment (forats, vegetació...). 

  

4.- Temes sobrevinguts, precs i preguntes.  

 . Es proposa crear un grup de treball. 

 

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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