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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA 
EL DIA  2 DE FEBRER DE 2012, NÚM. 2/2012 
 
Data i hora d'inici: 20.30 hores 
Data i hora de finalització: 21.55 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  
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés  
Sr. Ramon Crespiera i Sucarrats  
Sra. Elvira Permanyer i Sert  
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà  
Sra. Laura Camí i Coso  
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs  
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora  
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
 
Secretari de la Corporació 
Sr. Francesc Armengol i Aymerich 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
A - ASSUMPTES A DELIBERAR 
 
01 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 12-01-2012 
Llegida l’Acta de la sessió de data 12 de gener de 2012 És aprovada per unanimitat i sense 
esmenes. 
 
02 - MODIFICACIÓ PARCIAL DELS CONTRACTES DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 

RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ 
ORGÀNICA DE RESIDUS, AMB TRANSPORT AL CENTRE DE TRACTAMENT. 

 
DICTAMEN 
 
En data 29 de desembre de 2001 es va formalitzar amb els sr/sra Joan Viladrich Homs i Angels 
Iglèsias Fábrega un contracte de concessió per la prestació del Servei de “Recollida de la fracció 
de rebuig de residus sòlids urbans de Moià i el seu transport al centre de tractament” d’acord 
amb el corresponent Plec de Clàusules Técnico-Económiques i Facultatives i Jurídico-
administratives reguladors de la concessió. 
 
L’art 10 del Plec de clàusules esmentat i la Disposició Addicional del Plec de clàusules 
Jurídico.Administratives assenyalen que : 
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“ En cas de modificació substancial del contracte de prestació del Servei amb motiu de la 
posada en funcionament de la recollida selectiva de fracció orgànica de residus al municipi, 
s’hauran de revisar i adequar les presents clàusules en allò que en sigui necessari “ 
 
L’Ajuntament de Moià va aprovar en data 28-12-2006 l’adjudicació del Servei de Recollida de la 
fracció orgànica de residus a favor de l’empresa Transports Joan Viladrich i amb efectes a 1-01-
2007.  
 
L’Ajuntament ha constatat el bon funcionament i la bona prestació del Servei de l’empresa 
“Transports Joan Viladrich” (actualment Transport de l’Altiplà SL) tant pel que fa a la recollida 
de Residus Sòlids Urbans com també per a la prestació del Servei de recollida de la Fracció 
Orgànica de Residus i el transport al centre de tractament. 
 
Donada la situació actual de greus dificultats econòmico-financeres de l’Ajuntament es fa 
necessari procedir a modificar les condicions en la prestació d’ambdòs serveis així com a la 
reducció parcial dels mateixos. 
 
Vista la proposta adjunta de les Modificacions a realitzar presentada per la Regidoria de Medi 
Ambient amb la conformitat de la empresa concessionària dels dos serveis.  
 
Atesos els Informes de la Secretaria i de la Intervenció accidental de dates 25 i 27 de gener de 
2012. 
 
 Vist el que es disposa en els Plecs de Clàusules econòmico-administratives (art 10) i de 
prescripcions tècniques reguladores dels contractes així com el contingut dels mateixos 
formalitzats en dates 25-09-2011 i 1-01-2007 i d’acord amb el que disposen els arts 238, 248 i 
concordants del Decret 179/1995 del ROAS 
 
Vistes les atribucions plenàries de l’article 52 de la Llei 2/2003 de Règim Local, es proposa al 
Ple adoptar els següents ACORDS: 
 

1. APROVAR les modificacions contingudes en la proposta adjunta de dotze apartats i pel 
que fa a la prestació dels serveis de “Recollida de la fracció de rebuig de residus sòlids 
urbans de Moià i el seu transport al centre de tractament” i de “Recollida de la fracció 
orgànica de residus municipals a Moià“ adjudicats a favor de l’empresa Transports de 
l’Altiplà SL ( representada pels sr/a Joan Viladrich Homs i Àngels Iglesias Fàbrega) amb 
garantia en tot cas de l’equilibri financer dels dos contractes. 

 
2. APROVAR amb caràcter específic la modificació del termini en la prestació dels dos 

serveis adjudicats i que restarà fixat de la següent forma : 
- El contracte relatiu a la concessió del servei de “recollida de la fracció de rebuig 

de residus sòlids urbans al municipi” i el contracte de concessió del “servei de 
recollida de la fracció orgànica de residus” i el seu transport al centre de 
tractament es prorroguen per dos (2) anys més en la seva prestació i finalitzaran  
el dia 31 de desembre de 2015. 

  
3. DISPOSAR que en tot allò no previst expressament en els presents acords regirà 

íntegrament el contingut dels Plecs de Clàusules Jurídico-Administratives i de Clàusules 
Tècnico-económico i facultatives establertes i vigents respecte a la concessió del servei 
de Recollida de la fracció de residus sòlids urbans del municipi de Moià i el seu transport 
al centre de tractament annexes al contracte de data 29 de desembre de 2001 així com 
el contracte referent a la concessió del servei de. Recollida de la fracció orgànica de 
residus de data 1 de gener de 2007. 
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4. FACULTAR al sr alcalde i sr regidor de medi ambient per la execució i formalització dels 
presents acords. 

 
5. COMUNICAR-HO als titulars de l’empresa Transports de l’Altiplà SL pel seu coneixement i 

efectes legals procedents. 
 
ANNEX:  
 

PROPOSTA DE MODIFICACIONS EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS I DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS 
(FORM) I EL SEU TRANSPORT AL CENTRE DE TRACTAMENT. 
 
1. Només hi haurà contenidors de recollida de la fracció orgànica del residus municipals 

(FORM) al costat de tots els punts de recollida selectiva, mantenint els de grans 
productors (GP) i algun altre punt on hi hagi recol·lecció generosa d’acord amb la 
regidoria de medi ambient. 

2. Reduir la recollida de rebuig de dos barris perifèrics de Moià dos dies setmanals (els 
dimarts i els dijous).Així doncs, en lloc de recollir 7 dies a la setmana es faran 5 dies. 

3. Reduir la recollida del diumenges al nucli urbà, les carreteres principals i punts de pas de 
vianants. 

4. Deixar de recollir tres dies festius anuals (Nadal, Cap d’Any i un per determinar),  
5. Reduir dues rentades a l’any tant de contenidors de rebuig com de FORM. 
6. L’ajuntament es compromet a sol·licitar subvencions, si són convocades, per l’adquisició  

de contenidors de 1.100 litres  
7. L’Ajuntament inclourà en la seva assegurança de Responsabilitat Civil la que es pugui 

derivar d’un mal ús o bretolades dels contenidors de Rebuig (propietat de Traginers de 
l’Altiplà S.L.), quedant a càrrec del concessionari estrictament les assegurances dels 
vehicles adscrits al servei. 

8. Prorroga de dos anys de les concessions. Les dues concessions, recollida del rebuig i 
recollida de fracció orgànica, finalitzen el 31 de desembre de 2013. Segons aquestes 
modificacions el termini de concessió finalitzaria el 31 de desembre de 2015 

9. Atès que a 31 de desembre de 2011 l’Ajuntament de Moià té un deute acumulat de 
173.031,93 euros amb l’empresa, i a fi de posar-se al corrent de pagament abans d’una 
nova concessió, s’estableix un calendari d’ajornament i fraccionament sense interessos 
de demora a 36 mesos d’acord al següent quadre:  
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terminis núm doc import fra fraccionament data prevista
1 fra 40 21.863,93 €      21.863,93 €         principis gener 2012
1 fra 50 8.369,67 €        8.369,67 €           principis gener 2012
2 fra 47 21.863,93 €      21.863,93 €         gener 2012
2 fra 56 8.369,67 €        8.369,67 €           gener 2012
3 fra 53 21.863,93 €      21.863,93 €         febrer 2012
3 fra 64 8.369,67 €        8.369,67 €           febrer 2012
4 fra 61 21.863,93 €      4.363,93            març 2012
5 3.500,00            abril 2012
6 3.500,00            maig 2012
7 3.500,00            juny 2012
8 3.500,00            julliol 2012
9 3.500,00            agost 2012
10 fra 71 8.369,67 €        4.369,67            setembre 2012
11 4.000,00            octubre 2012
12 fra 68 21.863,93 €      4.363,93            novembre 2012
13 3.500,00            desembre 2012
14 3.500,00            gener 2013
15 3.500,00            febrer 2013
16 3.500,00            març 2013
17 3.500,00            abril 2013
18 fra 75 8.369,67 €        4.369,67            maig 2013
19 4.000,00            juny 2013
20 fra 78 21.863,93 €      4.363,93            julliol 2013
21 3.500,00            agost 2013
22 3.500,00            setembre 2013
23 3.500,00            octubre 2013
24 3.500,00            novembre 2013
25 3.500,00            desembre 2013

total 173.031,93 €    173.031,93 €        
 

10. L’Ajuntament, per les factures noves a partir del gener de 2012, pagarà a 60 dies, i el 
primer pagament coincidirà amb l’inici del fraccionament del punt anterior. 

 
11.  A partir de la data de signatura dels presents acords i al llarg de l’any 2012 el 

concessionari farà un descompte a la seva base imposable de facturació mensual de 
3.500,00 euros com a compensació de modificar a la baixa el servei adjudicat d’acord 
amb els punts antecedents.   

 
12.  El no compliment dels pactes econòmics per part de l’Ajuntament implicarà afegir a les 

properes facturacions (i fins que es regularitzi el pagament) el cost financer de l’interès 
legal de demora sobre el deute pendent que superi els 55 dies establerts 
normativament.  

DISPOSAR que en tot allò no previst expressament en les presents modificacions regirà 
íntegrament el contingut dels Plecs de Clàusules Jurídico-Administratives i de Clàusules 
Tècnico-económico i facultatives establertes i vigents respecte a la concessió del servei de 
Recollida de la fracció de residus sòlids urbans del municipi de Moià i el seu transport al 
centre de tractament annexes al contracte de data 29 de desembre de 2001 així com el 
contracte referent a la concessió del servei de. Recollida de la fracció orgànica de residus 
(FORM) de data 1 de gener de 2007. 
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Sr Torres: El govern de Moià va decidir en el mes de juliol emprendre mesures per reduir la 
despesa en totes les àrees municipals i en tots els capítols pressupostaris. 

Una de les depeses més importants dins del capítol II del pressupost es la gestió dels residus; 
tant la recollida selectiva, gestió de la deixalleria com la recollida i el transport del rebuig, 
matèria orgànica , trastos vells i restes de poda. 
El servei presenta una desviació econòmica negativa d’aproximadament 50.000 €. 
Per corregir aquest dèficit s’han engegat una sèrie d’actuacions: 
S’ha reduït en  1,5% l’aportació municipal a la gestió dels rebuts de les escombraries. 
L’altre part important de la despesa és el tractament i la abocament al dipòsit controlat de 
Manresa. En aquest sentit no es pot reduir la depesa a no ser que els ciutadans augmentin el 
reciclatge i disminueixi la producció de rebuig 
Per últim la partida de la recollida i transport del rebuig i mataria orgànica és on es pot fer més 
incidència. 
En aquest cas. S’han mantingut converses amb l’empresa concessionària per tal que factures 
menys  a canvi de una reducció del servei que presta. 
Cal dir que en tot moment l’empresa concessionària, Traginers de l’Altiplà SL, ha tingut una 
actitud raonable, oberta i sensible al problema del municipi, en tot moment s’ha mostrat 
disposada a buscar la millor solució per tothom., un bon exemple a seguir per altres empreses i 
proveïdors que treballen per l’ajuntament. 
Finalment l’acord que hem arribat i que presentem la ple per la seva aprovació és: 
 

1. Només hi haurà contenidors de recollida de la fracció orgànica del residus municipals 
(FORM) al costat de tots els punts de recollida selectiva, mantenint els de grans 
productors (GP) i algun altre punt on hi hagi recol·lecció generosa d’acord amb la 
regidoria de medi ambient. 

2. Reduir la recollida de rebuig de dos barris perifèrics de Moià dos dies setmanals (els 
dimarts i els dijous).Així doncs, en lloc de recollir 7 dies a la setmana es faran 5 dies. 

3. Reduir la recollida del diumenges i tres dies festius anuals(Nadal, Cap d’Any i un per 
determinar), al nucli urbà, les carreteres principals i punts de pas de vianants. 

4. Reduir dues rentades a l’any tant de contenidors de rebuig com de FORM. 
5. L’ajuntament es compromet a sol·licitar subvencions, si són convocades, per l’adquisició  

de contenidors de 1100 litres  
6. L’Ajuntament inclourà en la seva assegurança de Responsabilitat Civil la que es pugui 

derivar d’un mal ús o bretolades dels contenidors de Rebuig (propietat de Traginers de 
l’Altiplà S.L.), quedant a càrrec del concessionari estrictament les assegurances dels 
vehicles adscrits al servei. 

7. Prorroga de dos anys de les concessions. Les dos concessions,recollida del rebuig i 
recollida de d’orgànica, finalitzen el 31 de desembre de 2013. Segons aquestes 
modificacions el termini de concessió finalitzaria el 31 de desembre de 2015 

8. Atès que a 31 de desembre de 2011 l’Ajuntament de Moià té un deute acumulat de 
173.031,93 euros amb l’empresa, i a fi de posar-se al corrent de pagament abans d’una 
nova concessió, s’estableix un calendari d’ajornament i fraccionament sense interessos 
de demora a 36 mesos,  

9. L’Ajuntament aplicarà l’exempció de l’IVTM dels vehicles adscrits al servei per a tots els 
anys que mantingui el servei,  

Cal destacar el compromís de l'empresa de no acomiadar cap treballador/a malgrat les 
retallades. 
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen. 
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03- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
Sr alcalde: Informa que el passat 1-02-2012 s’ha formalitzat la signatura a la seu de la 
delegació a Manresa del CAT-SALUT del contracte de Compra-Venda per part de l’Ajuntament 
de l’edifici del nou centre d’Assistència Primària de Moià a favor de Cat- Salut. Així mateix ja 
s’ha procedit al primer pagament del deute de les obres a favor de Garrofè i Roca SA per import 
de 1.000.000 euros. El segon pagament està ja previst pel mes d’abril de 2012.  
 
Sra Camí : Llegeix la seva carta de renúncia a la Regidoria de Benestar Social, Joventut i 
Ciutadania que es transcriu : 
 
Transcorregut més de mig any de la presa de possessió com a regidora i d’acceptar la 
responsabilitat delegada de la cartera de Benestar Social i Ciutadania, valorada l’evolució de les 
relacions dins el govern d’unitat, he pres la decisió de presentar-te la meva renúncia a aquesta 
responsabilitat. Tot i això exposo la meva intenció de continuar mantenint l’acta de regidora, 
dins el grup municipal Entesa per Moià, amb la confiança de que en un futur es pugui produir 
un canvi de rumb en la manera de fer i organitzar la gestió com equip de govern d’unitat i em 
pugui reincorporar amb tasques de responsabilitat. 
 
Tot seguit faré un breu detall de les raons que em porten a aquesta decisió: 
 
- Durant les converses en què es varen prendre una sèrie d’acords de consens per a la formació 
del govern d’unitat, es va enraonar de confiança i de independència. A l’hora de treballar això 
s’ha traduït en constants interferències i, com en el cas de la substitució de la treballadora 
social, han tingut més pes els arguments i consideracions d’altres persones que les que he 
pogut aportar com a responsable de la regidoria. 
 
- Se’m fa difícil poder treballar, dins un govern d’unitat, amb unes formes sovint poc 
transparents i no consensuades i justificades com a necessàries i imprescindibles per a una 
suposada estratègia que no ha estat elaborada amb la totalitat de l’equip de govern. He 
demanat, tant a nivell individual com amb el grup d’Entesa per Moià, en diferents ocasions la 
creació d’un marc de treball fixant objectius i fulls de ruta comuns i consensuant els no tan 
comuns, però fins a hores d’ara no s’ha considerat prioritari. Aquesta mancança ha provocat 
constants friccions, i s’ha fet evident les diferències en alguns criteris ideològics que per a mi 
son bàsics. He sentit com s’ha vulnerat sistemàticament les premisses de base pel 
manteniment d'una unitat en democràcia i de concòrdia. 
 
- Per acabar, pel que fa a la dedicació a la tasca de regidora. Després d’aquests mesos, he 
pogut constatar que la dedicació prevista de dues hores, tal com es va focalitzar durant les 
converses prèvies al pacte, són totalment insuficients per a desenvolupar unes polítiques 
acurades i de qualitat –especialment en moments com els que estem patint a Moià, en la meva 
àrea, i amb el desgavell organitzatiu que tenim en el consistori-. Personalment no puc tenir de 
manera sostinguda la dedicació intensiva que es requereix, he de disposar de temps per 
garantir els meus ingressos econòmics. Considero doncs que algú altre que hi pugui destinar 
més temps podrà fer la feina com cal. 
 
El que he exposat no és pas una relació exhaustiva; molts altres petits i grans arguments que 
no m’he entretingut a enumerar han sumat i m’han empès, en un conjunt, a prendre aquesta 
decisió. Això no obstant, també vull agrair l’oportunitat que he tingut d’aprendre i tot el que de 
positiu he obtingut de treballar plegats 
 
Agrairé que facis extensiva aquesta comunicació a la resta del govern d’unitat i es faci efectiva 
tan aviat com ho permeti el precediment pertinent. Cordialment. 
Laura Camí i Coso 
Regidora de Benestar Social i Ciutadania 
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Moià, 31 de gener de 2012 
Demana que no es faci efectiva fins el nomenament del nou regidor/a. 
 
Sr Navarro: Llegeix la carta que els regidors Ramón Crespiera Sucarrats i Joan Mª Navarro 
Clarà han presentat al registre en data 23-01-2012 formulant la seva renúncia als càrrecs de 
membres del Consell d’Administració de la societat municipal Moiàfutur SA. 
 
Alcalde de Moià i President del Consell d’Administració  
de la Societat Municipal Moiafutur S.A. 
MOIÀ 
 
Benvolgut, 
 
Un dels objectius de la campanya electoral d’Entesa per Moià a l’àrea d’Hisenda era la 
realització d’una auditoria immediata de la Societat Municipal Moiafutur S.A. per tal que, a la 
vista dels seus resultats poder buscar la millor solució possible per als interessos del poble.  
 
Realitzada l’auditoria el mes de juliol, la primera reunió del nou Consell d’Administració no es va 
realitzar fins el dia 22 de setembre de l’any passat,   en la qual, entre d’altres es van prendre 
els següents acords: 
 
" S’acorda per unanimitat de tots els consellers que amb caràcter previ a la presentació del 
concurs voluntari de la societat, es procedeixi a realitzar la comunicació prevista a l’article 5.3 
de la Llei Concursal davant del Jutjat Mercantil competent.” 
" Així mateix, el Consell acorda apoderar especialment el Conseller Sr. Ramon Crespiera 
Sucarrats a fi i efecte que pugui ratificar els acords precedents davant el Jutjat Mercantil que 
correspongui així com portar a terme quantes actuacions siguin necessàries en relació amb la 
sol·licitud de declaració de concurso voluntari de la Societat, la tramitació del procediment 
concursal, i qualsevol classe d’actuacions en totes les peces i incidents, fins la seva finalització.” 
 
Més endavant, seguint les teves instruccions, es deixar en suspens les gestions que havien 
estat encomanades al Sr. Criespiera, de cara a la presentació del Pre-Concurs de Creditors i no 
va ser fins a la convocatòria de la reunió del 28.11.2011 que es va tornar a tractar el tema i es 
deixà en suspens fins a inicis del 2012, data en la qual quedàvem emplaçats per a convocar 
una nova reunió. 
 
Després de diverses peticions vam quedar finalment que es convocaria reunió del Consell per al 
passat dia 11 d’aquest mes, convocatòria que no va tenir lloc i fins el dia d’avui encara no s’ha 
dut a terme ni convocat la reunió esmentada. 
 
Per aquest motiu, em veig obligat, en defensa dels meus interessos dels personals i dels 
moianesos en general, a no continuar cooperant en aquesta demora innecessària, després de 
més tres mesos del primer acord i conseqüentment, et presento la meva dimissió irrevocable 
com a membre del Consell d’Administració de la societat. 
 
Atentament, 
 
Joan M Navarro Clarà 
 
Sr alcalde: És cert que es va prendre l’acord del Consell d’Administració al qual es fa 
referència. 
Però cal estudiar amb detall les conseqüències que pels administradors de la societat (membres 
de la Junta General i per tant regidors/res de l’Ajuntament) pot comportar la declaració de la 
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societat en concurs de creditors en relació a l’afectació o no dels seu patrimoni particular. 
Encara no hi ha jurisprudència al respecte. 
També cal tenir present dos aspectes previs i importants que podrien tenir repercussió en la 
presentació del concurs de creditors : 

- El primer la formalització definitiva de la venda de l’edifici del nou CAP a favor de Cat-
Salut. 

- El segon el procés de negociació amb les entitats bancàries del deute actual de 
l’Ajuntament. 

 
Sr Crespiera: Manca unitat de criteri dins el govern municipal. A l’actualitat ja hi han diversos 
antecedents de presentació de concurs de creditors per part de societats municipals. 
El concurs representa alliberar al poble del deute de la societat que no ha estat avalat per 
l’Ajuntament. 
Moiàfutur SA te una manca total de liquiditat des de fa tres anys i aquesta situació ha 
comportat la càrrega de molt interessos de demora. 
Cal actuar doncs ràpidament en base a l’Auditoria ja realitzada i no tenir cap dubte per tal 
d’iniciar el concurs de creditors. 
El grup d’Entesa ha vingut insistint en el tema i al no complir-se els acords presos pel Consell 
d’administració de la societat consideren que pot afectar negativament als interessos del poble i 
per aquest motiu han presentat la dimissió. 
Sr alcalde: Al tractar-se d’una societat municipal cal estudiar amb deteniment quines 
implicacions pot representar pel poble la seva declaració en concurs de creditors. I aixó tenir-ho 
clar abans i per tal de poder complir amb plenes garanties els acords del Consell 
d’Administració de la societat. 
 
Sr Navarro: No han de ser cap problema les dimissions presentades. Només volen ser una 
manifestació de la opció que es considera mes apropiada de prendre en relació a la societat 
Moiàfutur SA. 
Sr alcalde: Vol deixar clar que en cap moment s’ha negat a complir els acords presos pel 
Consell d’Administració de la societat. 
 
El Ple es dóna per assabentat dels assumptes tractats en el present punt de l’ordre del dia. 
 
B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
04-CONTROL DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN I DELS DECRETS 
D'ALCALDIA 
 
Sr alcalde: Dóna compte del Decret emès en data 30-01-2012 respecte del revocament de 
càrrecs de la regidora sra Elvira Permanyer Sert i que literalment diu :  
 
DECRET 
Per Decret d’Alcaldia de data 20-06-2011 del qual el Ple en va prendre coneixement en sessió 
de 22-06-2011, es va aprovar entre d’altres el nomenament de la regidora sra Elvira 
Permanyer i Sert com a 4ª Tinent d’Alcalde i membre de la Junta de Govern Local i se li va 
atorgar la Delegació genèrica de facultats de l’Alcaldia per a la direcció, gestió i resolució en 
part dels assumptes municipals corresponents a l’Àrea de Cultura. 
 
Aquesta alcaldia considera que la regidora ha comés una falta greu pel que fa a la revelació 
d’informació interna de l’equip de govern a terceres persones. 
 
Aquesta alcaldia ha perdut la confiança en la regidora degut a la manca de lleialtat institucional 
demostrada. 
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Es fa necessària doncs la reorganització tant del Govern municipal com de l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament tant pel que fa a les tasques i funcions a desenvolupar com també respecte a la 
persona que n’ha d’assumir la responsabilitat de la seva direcció i gestió. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l’art 53,1,b) de la llei 2/2003 de règim municipal a 
Catalunya en concordància amb el disposen els arts 43 a 46 del RD 2568/1986 del reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
RESOLC : 
 

1. REVOCAR i anul·lar els nomenaments de la regidora sra Elvira Permanyer i Sert pel 
càrrec de 4ª Tinent d’Alcalde i també pel càrrec de membre de la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament de Moià aprovats per decret d’alcaldia de data 20-06-2011.  

2. REVOCAR i anul·lar la delegació genèrica de facultats de l’alcaldia a la regidora sra Elvira 
Permanyer i Sert pel que fa a la direcció, gestió i resolució en part dels assumptes 
municipals, corresponents a l’Àrea de Cultura aprovada per decret d’alcaldia de data 20-
06-2011. 

3. COMUNICAR-HO a la regidora sra Elvira Permanyer i Sert pel seu coneixement i efectes 
procedents a la data del present Decret. 

4. PUBLICAR-HO al Butlletí Oficial de la Província i a la Web municipal als efectes legals 
corresponents.  

5. DONAR-NE COMPTE al Ple de la corporació municipal en la primera sessió que celebri. 
 
Així ho signo i disposo a Moià, 30 de gener de 2012. 
Dionís Guiteras i Rubio                                             Davant meu 
Alcalde                                                                    secretari 
 
Sra Permanyer: Dóna lectura al següent escrit: 
Tots som necessaris, amb els nostres pros i contres, però ningú prescindible quan cal fer pinya 
per redreçar la situació del nostre Ajuntament.  
Per tant, quan algú amb la més alta responsabilitat política davant dels moianesos decideix que 
l’altre no li és necessari i per tant prescindible, solament vol dir una cosa, que sol s’ho farà 
millor, en nom d’una suposada veritat, i ja sabem què passa quan es proposa que sols hi hagi 
una sola idea, un sol pensament, una sola proposta, i es menysprea l’opinió, la idea o els fets 
de l’altre tot degradant-lo i apartant-lo del grup.  
 
Aquesta és l’opció escollida per l’alcalde Guiteras, prescindir d’una persona que qüestiona, que 
pregunta, que vol saber el perquè de les accions que es proposen per a la Cultura i  les Festes 
de Moià,  que denúncia les opinions desafortunades fetes vers la feina i les persones de molts 
treballadors d’aquesta casa,  i de buscar possibles accions per tal de poder-ho redreçar. 
 
Però bé, la decisió s’ha pres sense altre argument que la suposada deslleialtat  per haver 
publicitat informació confidencial d’una Junta de Govern, en tot cas seria d’una sessió de 
treball, però no d’una Junta; és curiós l’argument utilitzat de ser deslleial,  quan aquesta 
informació s’ha obtingut accedint a un correu-e, dirigit a la gent d’Entesa de l’àmbit de la 
cultura per tal de trobar-nos i plantejar com podem encarar les retallades pressupostàries que 
inicialment se’ns proposen. 
 
O potser és arran d’un altre correu-e meu dirigit al tècnic de cultura informant-lo de què perilla 
el seu lloc de treball i que els arguments esgrimits sobre la seva feina eren de dubtós anàlisi i 
que conseqüentment que preparés un dossier complet de la feina feta? 
 

− Deslleialtat? Cap a quí ? 
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− No serà deslleialtat utilitzar els correus-e dirigits a d’altres?. Cal recordar que no era el 
correu-e de l’ajuntament el de moia.cat,  sino el de la meva feina dins d’una institució 
pública. 

− No serà deslleialtat la manipulació de la informació obtinguda fraudulentament i 
interpretar-la al seu aire, sense demanar o exigir explicacions directament i no via cap 
del Grup Municipal d’Entesa? 

− No serà deslleialtat que ni tant sols ha sigut capaç d’enviar un correu-e personalitzat 
comunicant la decisió presa? 

 
Tot plegat un gran desori, que l’ha volgut dur fins a les últimes conseqüències, és a dir, tot per 
aconseguir que els regidors d’Entesa es plantegin deixar el govern de consens pel qual s’havia 
lluitat i treballat malgrat els entrebancs, els encerts i desencerts d’aquests set mesos de feina 
conjunta. 
 
Alcalde Guiteras, amb males arts has aconseguit el que volies tenir el camp lliure per fer i 
desfer les coses de la vila, amb el beneplàcit dels teus regidors que no et qüestionaran mai res 
facis el que facis, diguis el que diguis.  
 
Desgraciadament vinc d’una generació que va patir el pensament únic i que la diversitat 
d’opinions feia nosa, i conseqüentment valoro per sobre dels personalismes la diversitat 
d’opinió i la responsabilitat compartida per resoldre els problemes de la Vila. 
 
Sr alcalde: Vol explicar la decisió presa: 
En primer lloc no es posa en dubte ni el govern d’unitat al municipi ni tampoc el dret de la 
regidora a enviar e:mails als membres del seu grup per assumptes del poble. 
El dimecres passat va tenir lloc una reunió interna dels membres de l’equip de govern en la 
qual es varen tractar temes molt sensibles i que afectaven a serveis, persones i amortització de 
llocs de treball. 
Per aquest motiu i per tractar-se només d’un “projecte” es va demanar i acceptar per part de 
tots la màxima cura i silenci respecte als temes tractats i envers terceres persones.  
Tost els regidors/res varen exposar la seva opinió però al moment de tractar els assumptes de 
la Regidoria de Cultura la sra Permanyer va contestar en forma molt excitada i de males 
maneres a alguna de les persones presents i va remarcar que no permetria que es retallés rés 
de Cultura. 
Al matí següent envia un e:mail a un treballador advertint-lo que perilla el seu lloc de treball. 
Aquesta actuació afecta directament a la dignitat i al pa del treballador i la seva família i suposa 
una manca de lleialtat al compromís adquirit pels membres del govern. 
La situació econòmica municipal és molt greu i tots hem de cedir. Cal tenir molta cura i no 
implicar a terceres persones per posar-les en contra de l’alcalde i del govern que ha de 
gestionar la situació actual de la millor manera que consideri. 
 
Sra Permanyer: La persona a qui se li va enviar el correu se li va demanar que amplies el 
dossier de totes les tasques que porta a terme. 
I això a causa dels comentaris molt subjectius i desafortunats que va emetre la sra Helena 
Ullastres, assessora personal de l’alcalde, en els transcurs de la reunió i respecte a persones i 
serveis de l’ajuntament. 
Diversos regidors/res varen coincidir amb aquesta percepció.   
Vaig aixecar el tó de veu per tal de rebatre els retalls que es proposaven per l’àrea de Cultura. 
Lamento que per part de l’alcaldia no se m’hagi convocat personalment per tal de parlar 
d’aquests fets i amb antel·lació  al decret de revocació. 
Em ratifico plenament en el text del correu enviat al treballador. 
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Sr alcalde: Vaig convocar dues vegades als representants dels grups municipals per aquest 
tema i vaig demanar al cap de Entesa per Moià que parlés amb la sra Permanyer. També li vaig 
adreçar un correu personal. 
Quan una persona s’equivoca cal saber demanar perdó i aixó no s’ha produït. 
Si el teu orgull Elvira és tan gran que no t’ho permet, ho sento però com alcalde havia de 
prendre la decisió. 
 
Sr Crespiera: Lamenta la manca de diàleg que no ha existit en el present cas. 
 
Sr alcalde: Avui mateix al migdia he demanat a la sra Permanyer la seva disculpa per tal de 
tirar endarrere el Decret de la revocació. Aquesta disculpa no s’ha produït.  
 
05-MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
De Mocions no se’n presenten. 
 
Sr Crespiera: Dóna lectura al següent posicionament del grup municipal Entesa per Moià 
respecte al govern municipal : 
Després de 28 anys de govern amb una gestió absolutament ineficient, opaca, malbaratadora 
dels diners públics i amb poc interès pel bé general, veiem el govern d’unitat com una 
necessitat i una oportunitat per a regenerar la vida democràtica al poble, augmentar la 
eficiència de l’organització municipal i treballar per redreçar la gestió econòmica.  
 
Som conscients de la complexitat i les dificultats d’aquesta tasca en aquest context i, per això, 
malgrat les dificultats que han anat sorgint apostem decididament per un govern d’unitat basat 
en la comunicació, el diàleg i la confiança recíproca.  
 
El dia a dia, la inexperiència de tots plegats, la magnitud de la tasca a realitzar ens ha portat a 
constatar que, tot i tenir moltes vegades els mateixos objectius i donant per descomptada la 
bona voluntat,no existeix una política eficaç de comunicació i coordinació entre els regidors i 
alcalde amb els consegüents problemes que això comporta: precipitació, descoordinació, fets 
consumats.  
 
Tampoc no funciona la comunicació externa. Les comunicacions que s’han fet als mitjans de 
comunicació, han estat poques vegades la veu de l’equip de govern, perquè no s’han informat 
ni consensuat amb la resta dels grups municipals.  
  
No hi ha hagut una real coordinació entre ni dins les àrees.  
  
S’han imposat decisions de l’alcalde sense comunicació ni debat. No s’han tingut en compte els 
criteris dels regidors. (per exemple:en la suspensió del SIAF o en la convocatòria i selecció 
d’assistent social).  
  
S’han incomplert acords ferms, com ara el cas de Moià Futur en què el Consell d’Administració 
havia acordat iniciar el pre-concurs de creditors el setembre passat i que ha abocat els dos 
regidors d’Entesa que formaven part del Consell presentar la seva dimissió (d’això fa una 
setmana).  
  
S’ha menystingut els regidors d’Entesa (en la negociació d’un refinançament global,discussió i 
confecció dels pressupostos, en l’organigrama del personal....) El regidor d’Hisenda no participa 
en les negociacions prèvies per a obtenir finançament ni tampoc en l’elaboració dels 
pressupostos i els altres regidors no han estat consultats ni informats, de les opinions, els 
criteris i les valoracions dels llocs de treball que depenen de la seva regidoria, abans de 
elaborar el projecte d’organigrama de personal.  
 



 
 

Pàg. 12/14 

I finalment, sense demanar explicacions ni contrastar informacions amb la persona afectada, 
s’ha destituït fulminantment a la regidora Elvira Permanyer per una suposada deslleialtat amb 
l’acusació d’haver facilitat informació suposadament confidencial a tercers, motiu que nosaltres 
no compartim.  
 
Tot el que hem comentat no és aliè tampoc a la renúncia que acaba de presentar la Laura Camí 
de les seves responsabilitats delegades per l’alcaldia en la regidoria de Benestar Social i 
Ciutadania.  
 
Sabem que hi ha problemes, sabem que hi ha llums i ombres i que a vegades l’hem encertat i a 
vegades no.  
 
Per a nosaltres és prioritari treballar pel bé del poble i per això defensem i apostem per enfortir 
el govern d’unitat com la millor manera de superar la situació actual. 
 
I per això:  
 

• És necessari avançar en la comunicació interna.  
 
• Volem que la comunicació institucional sigui consensuada entre els grups municipals.  
 
• Volem una participació de tots els grups en la elaboració del nou organigrama municipal.  
 
• Demanem que tots els regidors siguin escoltats abans de prendre decisions, 

especialment en qüestions que afecten els seus àmbits de responsabilitat.  
 
• Necessitem enfortir la confiança recíproca aplicant els acords presos: Moià Futur, 

Auditoria...  
 
• Cal revocar, com a mostra de bona voluntat, el decret de destitució de la regidora de 

Cultura.  
 
Per tal de preservar la continuïtat de govern d’unitat i poder continuar tots junts treballant 
activament per Moià, demanem a l’alcaldia un compromís ferm amb tots els punts que acabem 
d’exposar.  
 
Sr alcalde: Aposta clarament pel govern d’unitat.  
Altre cosa és que alguns criteris i passos que s’han fet per tal de buscar sol·lució al tema del 
refinançament no es veien clars per part del sr Crespiera. Per aixó es va decidir que ell 
s’ocuparia d’una part de la tasca i jo de l’altre. 
Es feia necessari i urgent de tenir el Compte general de l’ajuntament de l’any 2010 així com la 
Liquidació de l’exercici de 2011. 
Així es va contractar a través de la Diputació a la sra Marta Paixau la qual amb una tasca 
constant ha aconseguit posar els comptes municipals al dia. I així molt poca gent s’ho creia de 
bon principi. 
Es va comunicar un desglòs de les despeses de l’ajuntament junt amb la documentació 
pertinent als grups municipals ja fa varies setmanes i fins a la data no hi ha hagut cap resposta 
del grup d’Entesa. 
Cada dilluns es fa un despatx conjunt entre l’alcalde i els caps dels grups municipals en el qual 
es repassen tots els passos fets i es debaten els que properament es faran. 
En cap cas no s’ha amagat cap tema ni cap gestió malgrat les diferents línies d’actuació en 
alguns temes que defensa cada grup municipal. 
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Sr alcalde: respecte al tema de la Treballadora social cal tenir present que s’acabava el 
període temporal del seu contracte i hagués esdevingut fixa. Aixó no té lògica des de el 
moment en que s’està replantejant la mancomunitat del servei.  
 
Respecte al Decret abans assenyalat de 30-01-2012 considera que algú havia de demanar 
disculpes pels fets ocorreguts abans de pensar en replantejar-lo. 
 
Sr Crespiera: Ha seguit les tasques i gestions del refinançament corresponents al dia a dia. Ha 
mancat un informe de l’alcaldia respecte al contingut de les reunions i de les gestions 
realitzades davant els diferents Organismes. 
Considera que els plantejaments s’han de fer de manera consensuada. 
 
Respecte a la tasca de la sra Marta Paixau hi mostra la seva conformitat. 
Vaig demanar aclariments comptables de la documentació entregada. 
Calia haver disposat també del nou organigrama el.laborat respecte a la organització que es 
planteja pel personal i els serveis municipals i calia haver-lo explicat a tots els grups. 
 
La persona que ha realitzat l’anàlisi del personal i dels serveis hauria de haver-ho comentat 
amb el regidor/a de cada àrea així com també amb el personal corresponent i en cap cas 
presentar-ho directament pel seu compte com així ha fet.  
Per tal de poder continuar endavant amb el govern d’unitat caldria un gest de l’alcaldia com a 
prova de bona voluntat en el sentit de retirar el Decret de 30-01-2012 que revoca les funcions 
de la regidora sra Elvira Permanyer Sert. Cal tenir present que d’ errors tots en cometem. 
 
Sr alcalde: Moltes coses les he tingut que fer jo sòl ja que ningú creia en la seva viabilitat ni 
tampoc ha tingut cap recolzament actiu. (per exemple : Refinançament del deute amb 
Generalitat i entitats bancàries; contracte de Tècnica comptable; nomenament de Interventor 
municipal; refinançament deute amb Seguretat Social ...) 
 
Sra Mascaró: Vol fer una reflexió a la sra Permanyer i a tots respecte als fets produïts: 
En la reunió de l’equip de govern es vàren exaltar els ànims. Però a l’endemà calia reconsiderar 
i repensar la conducta poc adequada tant en les formes com en les manifestacions realitzades. 
Si es rectifica s’acaba doncs el conflicte. Però ara el problema s’ha anat fent més gran. 
Considera que la sra Permanyer podia haver reconduït la seva actitud. Ara ens trobem en una 
situació incòmoda que no agrada a ningú. Cal tenir present que l’Alcalde és el responsable del 
funcionament del grup de govern. 
 
Sr Crespiera: Considera que la manca de comunicació és responsabilitat del sr alcalde que no 
l’ha propiciat. 
Sr Navarro: Formula una queixa respecte a la manca de consideració que han tingut les 
diverses aportacions fetes als esborranys del pressupost municipal. 
 
Sr alcalde: Aquest tema (Decret de 30-01-2012) fa perdre molt de temps en perjudici dels 
serveis i del poble de Moià. 
 
Sr Torres: Estem davant d’un problema d’orgull entre dues persones que pot comportar un 
trencament del govern d’unitat. 
Ningú qüestiona la tasca de l’alcaldia. Però si que caldria anul·lar el Decret de revocació dels 
càrrecs de la sra Permanyer per tal de no deteriorar el govern d’unitat. Cal tenir cura en la 
forma de fer les coses.    
 
Sr Crespiera: Formula un Prec en el sentit de deixar sobre la taula aquest punt per tal de 
donar-se una setmana de reflexió i per intentar reconduir el mateix per tal de preservar la 
continuïtat del govern d’unitat. 
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Sr Martínez: Lamenta l’actual situació que comporta un enfrontament no desitjable. El grup de 
CIU defensa el govern d’unitat i cal fer el possible per a la seva continuïtat en benefici del 
poble. Pensa que d’un gra de sorra se n’ha fet una muntanya. 
Per altre part vol confirmar que cada dilluns es reuneixen els dos caps de grups municipals amb 
l’alcalde i aquest és èxplicit en les seves explicacions sobre els temes que es plantegen. I l’hi 
dóna la plena confiança.  
 
Sra Camí: L’alcalde diu que el grup d’Entesa no es creia les seves propostes. Es tracta de punts 
de vista diferents que no exclou el fet que el treball s’hauria de fer en forma conjunta. El grup 
d’Entesa ha donat el seu recolzament en diversos assumptes i en d’altres s'han fet propostes 
que no s’han fet efectives o bé no s’han compartit. En assumptes de caire financer caldria que 
el regidor d’Hisenda hi pogués intervenir en forma directa. 
 
Sr alcalde: Corrobora la seva aposta per un govern d’unitat i demana a tots centrar-se en les 
tasques a fer que són moltes i en benefici del poble.  
 
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No se’n produeixen. 


