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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 14 DE FEBRER DE 2012, NÚM. 3/2012 
 
Data i hora d'inici: 14 de febrer de 2012 a les 20.30 hores 
Data i hora de finalització: 14 de febrer de 2012 a les 20.45 hores 
Lloc de la sessió: Sala de Plens  
 

RELACIÓ D'ASSISTENTS 
 
Primer Tinent d'Alcalde 
Sr. Albert Clusella i Vilaseca  
 
Regidors/es 
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. Juan Maria Navarro i Clarà  
Sra. Laura Camí i Coso  
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora  
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
 
Excusen la seva absència 
Sra. Elvira Permanyer i Sert 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs  
 
Secretari de la Corporació 
Sr. Francesc Armengol i Aymerich 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
PREVI. 
Sr. Clusella. Excusa l'absència del sr. Alcalde per trobar-se fora del municipi i dóna 
compte del decret de data 13 de febrer de 2012 de delegació de les funcions d'alcaldia 
a favor del primer Tinent d'Alcalde. 
 - Dóna compte així mateix del decret d'alcaldia de 8 de febrer de 2012 pel qual 
es revoca i s'anula el Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012 que literalment diu:  
 

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 
de juny de 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 de juny de 2011. 
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 - Posa a votació la declaració del caràcter d'urgència de la present sessió. El Ple 
per unanimitat així ho aprova. 
 
A - ASSUMPTES A DELIBERAR 
 
01 - ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA PER PART DE 

LES SRES ELVIRA PERMANYER SERT I LAURA CAMÍ COSO 

DICTAMEN  
En dates 8 de febrer de 2012 i núm 430 i 10 de febrer de 2012 i núm 457  han tingut 
entrada sengles escrits de les sres Elvira Permanyer Sert i Laura Camí Coso en els quals 
presenten la seva renúncia irrevocable al càrrec de Regidores de l’Ajuntament de Moià del 
qual en va prendre possessió arrel de les Eleccions Locals de 22 de maig de 2011.  
La renúncia al càrrec serà efectiva al moment de la presentació i presa de coneixement del 
Ple Municipal. 
En compliment dels artícles 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, de 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, 

Es proposen els següents ACORDS : 
 
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia irrevocable del càrrec de Regidores de la 
Corporació Municipal de l’ Ajuntament de Moià presentada per les sres. Elvira Permanyer 
Sert i Laura Camí Coso. 
SEGON. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral Central per tal que remeti les 
credencials de les persones a qui correspongui per ordre numèric inscrites en la llista, de la 
candidatura d'Entesa per Moià que va concórrer a las eleccions locals de de 22 de maig de 
2011, per tal que puguin prendre possessió del càrrec. 
TERCER. Facultar el sr alcalde per a l’execució dels presents acords. 
 
Moià, 13 de febrer de 2012  
L’Alcalde 
 
Sra. Camí. Manifesta que els motius de la seva renúncia ja varen quedar concretats 
en la carta i escrits presentats a l'anterior sessió plenària.  
El grup d'Entesa per Moià va valorar que era millor renunciar al càrrec de regidora i 
donar pas a nova gent per afrontar les tasques municipals. Desitja molta sort al nou 
equip de govern en la nova etapa, per tal de continuar avançant en la millora del 
poble. 
El Ple per unanimitat se'n dóna per assabentat.  
 
02 - SOL·LICITUD A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE L'EMISSIÓ DE 

CREDENCIALS DE REGIDOR/A ALS MEMBRES QUE PERTOQUI DE LA 
CANDIDATURA ELECTORAL ENTESA PER MOIÀ. 

 
DICTAMEN 
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El Ple municipal en sessió de data 14 de febrer de 2012 ha pres coneixement de la 
renúncia expressa al càrrec de Regidores de les sres Elvira Permanyer Sert i Laura 
Camí Coso. 
En data 13 de febrer de 2012 i amb registres núm. 484 i 477 la sra Montserrat Clapers 
Aibar i el sr Jordi Ribé Valldeoriola han presentat sengles escrits pels quals renuncien 
al nomenament pel càrrec de regidor/a que per ordre numèric de la candidatura Entesa 
per Moià els hi correspondria obtenir. 
En compliment dels articles 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, 

Es proposen els següents ACORDS : 
 
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia irrevocable al nomenament pel càrrec 
de regidor/a de la corporació municipal de l’ Ajuntament de Moià presentada per la sra 
Montserrat Clapers i Aibar i sr Jordi Ribé Valldeoriola com a membres de la candidatura 
electoral Entesa per Moià. 
SEGON. Comunicar aquest  Acord a la Junta Electoral Central a fi que remeti les 
credencials de les persones a qui correspongui per ordre numèric i inscrites en la llista, 
de la candidatura d'Entesa per Moià que va concórrer a las Eleccions Locals de 22 de 
maig de 2011, per tal que puguin prendre possessió del càrrec. 
En el present cas correspondria al sr Llorenç Fort Vidal i a la sra Sara Verdaguer Vilaró.  
TERCER. Facultar el sr alcalde per a l’execució dels presents acords. 
 
Moià, 13 de febrer de 2012  
L’Alcalde 
 
Sr. Crespiera.  Lamenta  la renúncia de les regidores sres. Permanyer i Camí que han 
treballat colze a colze pel poble i considera que han fet una bona feina. Informa que el 
sr. LLorenç Fort i la sra. Sara Verdaguer prendran el seu relleu en el grup d'Entesa. 
Així mateix informa de la renúncia al seu càrrec de portaveu del grup municipal que 
serà assumit pel regidor sr. Joan Maria Navarro. 
Sr. Clusella.  Considera que cal continuar fent camí i treballar per Moià com a govern 
d'unitat. 
 
El Primer Tinent d'Alcalde aixeca la sessió de la qual cosa com a secretari estenc 
aquesta acta. En dono fe. 


