
 
 

Pàg. 1/9 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DIA 7 DE JUNY DE 2012, NÚM. 8 
 
Data i hora d'inici: Dia 7 de juny de 2012 a les 20.30 hores 
Data i hora de finalització: Dia 7 de juny de 2012 a les 21.00 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  
Sr. LLorenç Fort Vidal 
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs  
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora  
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
 
Excusen la seva absència 
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà  
Sra. Sara Verdaguer Vilaró 
 
Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 
 
Interventora accidental 
Sra. Montserrat Viladrich i Homs 

 
 

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 10-05-2012 
L'alcalde obre la sessió i llegida l'acta de la sessió ordinària de data 7 de juny de 2012, 
s'aprova per unanimitat i sense esmenes, d'acord amb l'establert a l'art. 91 del RD 
2568/86 de 28 de novembre. 
 
02 - APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2012 
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DICTAMEN 
 
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants per part de la Diputació de Barcelona, i 
corresponent a l’exercici de 2011. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ens ha facilitat la xifra de població a 1/01/2012, i 
d’acord amb la normativa vigent, s’ha de procedir a aprovar la gestió del nostre Padró 
d’Habitants, en la data referenciada. 
 
En ús de les atribucions plenàries de l’art, 52 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s'aprova el text Refós de la Llei Municipal i de règim  local de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de Moià, i els resultats 
de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, de la qual resulta que la xifra oficial 
de població del municipi de Moià a 1 de gener de 2012 és de      5.795   habitants, dels 
quals 2.929 són homes i 2.866 són dones. 
 
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a la signatura de tota la documentació relativa a 
aquest acord.  
 
El Ple per unanimitat dels assistents aprova el present dictamen. 
 
03 - MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2012 
 
DICTAMEN 
 
Atès el procés de liquidació del pressupost Municipal de l'exercici 2012, i l’afectació per 
un Pla de Sanejament. 
 
Vista la relació de dades corresponents a les modificacions de crèdit 1 i 2 del 2012 de 
l’Ajuntament de Moià que s'adjunta i pels imports que s’indiquen. 

 
D'acord amb el que disposa l'art 153 i següents de la llei 39/88 d'hisendes locals i l'art 
53 de la llei 2/03 de règim local   
 
Es proposa l'adopció dels següents ACORDS: 
 
 

1. PRIMER. APROVAR les modificacions de crèdit 1 i 2/2012 de l’Ajuntament de 
Moià que s'adjunten i pels imports que s’indiquen, i que en còmput global són 
les següents: 
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CAPÍTOL I Despeses de personal 2.998.991,42 €        -101.513,61 € 2.897.477,81 €
CAPÍTOL II Desp.béns corrents i serveis 1.986.429,15 €        0,00 € 1.986.429,15 €
CAPÍTOL III Despeses financeres 763.591,99 €          763.591,99 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents 374.121,08 €          374.121,08 €
CAPÍTOL VI Inversions reals -  €                       0,00 €
CAPÍTOL VII Transferències de capital 86.216,58 €            -86.216,58 € 0,00 €
CAPÍTOL VIII Actius financers -  €                       0,00 €
CAPÍTOL IX Passius financers 795.029,97 €          795.029,97 €
TOTAL 7.004.380,19 € -187.730,19 € 0,00 € 6.816.650,00 €

INGRESSOS Previsions totals

CAPÍTOL I Impostos directes 3.685.000,00 € 3.685.000,00 €
CAPÍTOL II Impostos indirectes 100.000,00 € 100.000,00 €
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 1.314.200,00 € 1.314.200,00 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents 1.714.594,00 € -122.644,00 € 1.591.950,00 €
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 125.500,00 € 125.500,00 €
CAPÍTOL VI Alienació de béns reals 0,00 € 0,00 €
CAPÍTOL VII Transferències de capital 0,00 € 0,00 €
CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 € 0,00 €
CAPÍTOL IX Passius financers 150.000,00 € -150.000,00 € 0,00 €
TOTAL 7.089.294,00 € -272.644,00 € 0,00 € 6.816.650,00 €

superhàbit 84.913,81 € -84.913,81 € 0,00 € 0,00 €

Modif. de 
crèdits 2/2012

Previsions totals
credits inicials 

prorrogats del 2010
Modif. de 

crèdits 2/2012
DESPESES

Modif. de 
crèdits 1/2012

Modif. de 
crèdits 1/2012

credits inicials 
prorrogats del 2010

 

2. SEGON. PUBLICAR-HO al BOP per a general coneixement i al·legacions que es 
poguessin formular. 

 
Sr. Crespiera. 
Modificació de crèdits 
L’any 2011 es va treballar amb els pressupostos del 2010 prorrogats. 
De cara al 2012 es va començar a treballar en l’elaboració dels pressupostos una mica 
tard, per manca de dades comptables actualitzades del 2011. 
Quan s’estava a punt d’ultimar els detalls dels pressupostos, a finals de febrer, va 
arribar el decret 4/2012 per al pagament a proveïdors que va requerir un treball 
extraordinari a l’àrea econòmica, per revisar i seleccionar les factures pendents, 
contactar amb els proveïdors i després elaborar el Pla d’ajustament que demanava el 
Ministeri d’Hisenda. 
Com ja és sabut aquest pla no ha estat aprovat, degut bàsicament a l’elevat 
endeutament que l’ajuntament suporta i consegüentment a la fortes obligacions de 
pagament derivades d’aquest endeutament. 
No obstant això, tenim notícia que la pràctica totalitat dels proveïdors el 31 de maig 
van cobrar del Ministeri les factures pendents de pagament per part de l’ajuntament 
per un import total de 7,9 M. incloent els organismes autònoms municipals i Moiafutur. 
Aquest treball suplementari i el fet que no sapiguem encara exactament com hem de 
comptabilitzar les obligacions derivades dels pagaments que ha fet l’Estat ens ha 
portat a prendre la decisió de treballar la resta de l’exercici 2012 sobre la base dels 
pressupostos prorrogats del 2010, però sense renunciar als objectius pressupostaris 
que ens havíem fixat. 
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El que es presenta a l’aprovació avui és simplement una reordenació de partides 
comptables dels capítols I (personal) i II (despeses corrents) amb l’objectiu de poder 
anar comptabilitzant correctament tota la despesa d’aquests conceptes que, atès els 
mesos transcorreguts de l’exercici es feia molt difícil per manca de partides 
pressupostàries i de crèdits adients. 
Per tant l’acord que es proposa és eminentment tècnico-comptable. 
Al marge de l’acord però, i amb l’objectiu d’aconseguir l’estalvi pressupostari que 
havíem acordat es faran unes retencions o indisponibilitats de crèdit als diversos 
comptes amb l’objectiu de controlar el seu assoliment. 
A títol informatiu aquestes retencions en relació a l’exercici 2010 seran de 542.060 
euros en els comptes del capítol I i de 154.379 en el capítol II. 
Perquè s’entengui una mica que suposen aquestes retencions hem de dir que en 
l’exercici 2011 es van produir uns estalvis en relació al 2010 d’uns 170.000 euros en el 
capítol i i uns 35.000 en el capítol II. 
Ara, el 2012 les retencions que es faran han de suposar un estalvi en relació al 2011 
de 475.000 € en el capítol I i d’uns 120.000 en el capítol II. 
Per tant si l’exercici 2011 va enregistrar en aquests els dos capítols un 4 % de reducció 
global respecte del 2010, el 2012 hauria d’enregistrar un estalvi d’un estalvi en relació 
al 2011 un estalvi global de més de 500.000 euros , concretament un 16,8 % en el 
capítol I i un 6 % en el capítol II. 
Deixem per a un altre ple posterior l’aprovació de la resta de modificacions dels 
capítols de despesa III i IX (crèdits i interessos) i el capítol IV transferències a entitats. 
Tenim l’objectiu de tenir el mes de setembre informació comptable actualitzada del 
primer semestre d’aquest any i en base a aquesta informació, començar a treballar els 
pressupostos del 2013. 
 
Sr. Alcalde.  No renunciem al pressupost del 2012 que degut al pla d'ajustament, 
s'haurà de posposar, però hi continuarem treballant, tot i que ho farem de facto, 
encara que no estigui aprovat. La diferència de criteris en la comptabilització de les 
factures que inclou el RD 4/2012 també dificulta la possibilitat de poder-lo aprovar. 
 
Sr. Torres.  L'àrea amb més modificacions pressupostàries en el pressupost del 2012 
és l'Àrea de Medi Ambient. En aquesta àrea no s'han fet modificacions de crèdit. 
Demana si pot disposar dels imports que té assignats a la partida pressupostària donat 
que hi ha actuacions de vital importància que s'han d'iniciar el més aviat possible, com 
pot ser la nova depuradora. 
Sra. Viladrich. Pot disposar del pressupost assignat a l'Àrea de Medi Ambient. 
 
El Ple per unanimitat dels assistents aprova el present dictamen. 
 
04 - DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL DRET A VOT DELS I DE LES 

REPRESENTANTS ELECTES ALS MUNICIPIS 
 

Des de la Regidoria de ciutadania es proposa al Ple Municipal l'adhesió a la iniciativa de 
l'Ajuntament de Gavà de promoure la compatibilitat total de la baixa temporal per 
maternitat o paternitat amb el dret al vot, dels càrrecs electes locals i comarcals, 
segons el desenvolupament de l'article 14.8 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de maç 
per a la igualtat efectiva d'homes i dones. 
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Mitjançant la present es formula per a la seva discussió i votació al proper Ple Ordinari 
Municipal la següent 

 
DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL DRET A VOT DELS I LES REPRESENTANTS ELECTES 
ALS MUNICIPIS 
 
Exposició de motius 

El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral amb 
la familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de baixa 
maternal o paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, perd 
la capacitat d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es 
perd la representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser 
escollit o escollida. 

Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin la 
conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la 
Disposició Final Setena de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris per 
iniciar un procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els 
permisos de maternitat i paternitat del càrrecs electes. 

A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja han 
aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. Encara als 
Ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, el que crea un agravi comparatiu entre 
els diferents òrgans de govern democràtic.  

Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no 
poden votar als plens municipals.  

Segons l’Informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat 
de Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3 maneres 
de poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe pel 
següent de la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat 
institucional. La segona opció, seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per 
suplir la presència dels edils i poder votar de forma telemàtica. I la tercera i última, 
delegar el vot en una  altra persona del consistori. 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents 

ACORDS  

1. Instar a l’Ajuntament de Moià a impulsar la demanda de modificació respecte la 
Llei de Bases Locals necessària per tal que un càrrec electe pugui exercir el dret 
de votar en cas de baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu, 
utilitzant un mètode que no comporti cap despesa suplementària als 
ajuntaments. 

2. Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en 
plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a  
vot en cas de patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.  
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3. Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del 
Parlament. 

El Ple per unanimitat dels assistents aprova la present proposta. 

B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
05 - CONTROL DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 

DECRETS D'ALCALDIA 
 
DECRET D'ALCALDIA NÚM 019/2012 DE 4 DE JUNY 
Vista la imminent situació de baixa del regidor de Cultura, Festes i Tradicions, sr. Josep 
Martínez i Góngora que derivarà en un període d'hospitalització. 
 
Vist que durant aquest període deixarà d'exercir les competències delegades inherents 
a la seva regidoria, però no procedeix a seva substitució, però si l'acumulació de 
funcions en un altre regidor. 
 
Vist el contemplat a la Llei Orgànica 2/1985 de 19 de juny del Règim electoral General, 
que regula els casos d'incapacitat  dels Regidors i la seva substitució, sense que calgui 
la seva acreditació. 
 
Vist que és l'Alcaldia en exercici de la seva potestat qui pot acumular temporalment les 
funcions delegades del regidor en situació de baixa en qualsevol altra regidor. 
 
HE RESOLT  
 
PRIMER.- Acumular temporalment i durant el període de baixa del regidor Josep 
Martínez i Góngora, les funcions delegades de Cultura, Festes i Tradicions, en la 
regidora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans. 
 
SEGON.-  Comunicar aquesta resolució a la interessada. 
 
TERCER.- Ratificar i donar compte del present Decret s'alcaldia al Ple de la Corporació. 
 
Així ho disposo i signo a Moià, davant la Secretària Accidental que en dóna fe a quatre 
de juny de dos mil dotze. 
 
El Ple se'n dóna per assabentat 
 
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 30 D'ABRIL DE 2012 

Vist que per Decret D’Alcaldia de data 20 d’abril de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Moià va nomenar a la Sra. Montserrat Viladrich Homs per a l’exercici del càrrec 
d’Interventora general de l’Ajuntament amb caràcter accidental, atès el cessament de 
la persona que exercia amb caràcter accidental les funcions d’interventor fins a data 25 
d’abril de 2011. 
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Vist que la presa de possessió del càrrec va tenir lloc el dia 26 d’abril de 2011. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Montserrat Viladrich Homs amb data 11 d’abril 
de 2012, registre d’entrada número 1165, en que demana que sigui acceptat el seu 
cessament al càrrec de la Intervenció accidental amb efectes de data 30 d’abril de 
2012, i la petició del nomenament d’un nou interventor. 
 
Vist que en data d’avui he resolt sol·licitar la provisió de la vacant d’Intervenció durant 
el període d’un any mitjançant acumulació d’aquesta plaça en la persona d’En Lluís 
Solé i Díez, funcionari amb habilitació nacional que ocupa el lloc d’Interventor a 
l’Entitat Local de Manlleu, tot això de conformitat amb l’article 31 del Reial Decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre Provisió de Llocs de Treball reservats a Funcionaris 
d’Administració Local amb Habilitació de caràcter Nacional. 
 
Vistes les meves atribucions en matèria de personal, 
 

RESOLC 
 
PRIMER.  Acceptar el cessament de la Sra. Montserrat Viladrich Homs del càrrec 
d’Interventora accidental que ocupava des del 26 d’abril de 2011.   
 
SEGON.- Disposar que aquest cessament tingui efectes al dia anterior a data de la 
incorporació del nou interventor, el Sr. Lluís Solé i Díez, prevista per Resolució 
d’Alcaldia de data 30 d’abril de 2012, i del seu proper nomenament per part de la 
Direcció General de l’Administració Local.  
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a la Sra. Montserrat Viladrich Homs per al seu 
coneixement. 
 
QUART. Comunicar la present Resolució al Departament de Recursos Humans. 
 
Així ho disposo i signo a Moià, davant de la Secretària accidental que en dóna fe, a 30 
d’abril de 2012. 
       
Sr. Alcalde. Li agraeix la tasca realitzada durant aquest període, que tot i que en un 
principi havia de ser tres mesos, s'ha perllongat gairebé a un any. 
 
El Ple municipal se'n dóna per assabentat 
 
DECRET D’ALCALDIA DE 30 D'ABRIL DE 2012 
Atesa la necessitat causada pel cessament de qui ocupava accidentalment la 
Intervenció  de la provisió de la vacant d’Intervenció durant el període d’un any 
mitjançant l’acumulació de la plaça en la persona de Lluís Solé i Díez, funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal que ocupa el lloc de Secretari a l’Entitat Local de Manlleu. 

 
Atès que existeix conformitat per part de Lluís Solé i Díez per a realitzar les funcions 
d’Intervenció d’aquest Ajuntament. 

 
Atès l’informe de Secretaria de data 30 d’abril de 2012 en relació amb la legislació 
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aplicable a l’assumpte i el procediment a seguir. 
 

Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de 
conformitat amb allò que estableix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, 

RESOLC 
 

PRIMER. Sol·licitar la provisió de la vacant d’Intervenció durant el període d’un any 
mitjançant l’acumulació d’aquesta plaça en la persona de Lluís Solé i Díez, funcionari 
amb habilitació estatal que ocupa el lloc d’Interventor a l’Entitat Local de Manlleu, 
propera a aquesta localitat, tot això de conformitat amb l’article 31 del Reial Decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre Provisió de Llocs de Treball reservats a Funcionaris 
d’Administració Local amb Habilitació de caràcter estatal. 

 
SEGON. Remetre comunicació a l’Entitat Local de Manlleu, per tal que, si escau, 
informi favorablement l’acumulació de funcions en la persona de Lluís Solé i Díez, que 
ocupa, en aquesta Entitat, la plaça d’Intervenció. 

 
TERCER. Rebut l’informe de l’Entitat Local part, remetre l’expedient complet a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, per tal que 
autoritzi l’acumulació de funcions referida en la persona d’En Lluís Solé i Diez. 

Així ho mana i ho signa el Sr. Alcalde, En Dionís Guiteras i Rubio  a Moià, a trenta 
d’abril de 2012. 

 
El Ple municipal se'n dóna per assabentat    

 
DECRET D'ALCALDIA NÚM 019/2012 DE 4 DE JUNY 
Vista la imminent situació de baixa del regidor de Cultura, Festes i Tradicions, sr. Josep 
Martínez i Góngora que derivarà en un període d'hospitalització. 
 
Vist que durant aquest període deixarà d'exercir les competències delegades inherents 
a la seva regidoria, tot i que no procedeix la seva substitució, però si l'acumulació de 
funcions en un altre regidor. 
 
Vist el contemplat a la Llei Orgànica 2/1985 de 19 de juny del Règim electoral General, 
que regula els casos d'incapacitat  dels Regidors i la seva substitució, sense que calgui 
la seva acreditació. 
 
Vist que és l'Alcaldia en exercici de la seva potestat qui pot acumular temporalment les 
funcions delegades del regidor en situació de baixa en qualsevol altra regidor. 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Acumular temporalment i durant el període de baixa del regidor Josep 
Martínez i Góngora, les funcions delegades de Cultura, Festes i Tradicions, en la 
regidora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans. 
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SEGON.-  Comunicar aquesta resolució a la interessada. 
 
TERCER.- Ratificar i donar compte del present Decret s'alcaldia al Ple de la Corporació. 
 
Així ho disposo i signo a Moià, davant la Secretària Accidental que en dóna fe a quatre 
de juny de dos mil dotze. 
 
El Ple municipal se'n dóna per assabentat. 
 
06 - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
No es presenten mocions i no es formulen preguntes 
 
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta 
acta. En dono fe. 
 
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeix cap 
intervenció. 
 


