
 
 

Pàg. 1/18 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2012, 
NÚM.  

 
Data i hora d'inici: dia 27 de desembre de 2012 a les 20.30 hores 
Data i hora de finalització:  27 de desembre de 2012 a les 21.25 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. Juan Maria Navarro i Clarà  

Sr. LLorenç Fort Vidal 
Sra.  Sara Verdaguer Vilaró 

Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs  
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora  
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  

 
Secretària accidental de la Corporació 

Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 
 
Interventor Municipal  

Sr. Lluís Solé i Diez 
O R D R E   D E L   D I A 

 
PREVI.- L'article 46.2.b de la LLei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local 

estableix que, les sessions extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter 
urgent, hauran de ser ratificades pel Ple. 
 

La urgència esta motivada pel fet que l'aprovació dels punts inclosos a l'ordre del dia, 
s'hauria de portar a terme abans de la finalització del present exercici, impedint això la 

convocatòria d'un ple extraordinari respectant els terminis legals de notificació, i la 
impossibilitat material a efectes de terminis, i de calendari, per a incorporar aquest 
punt a l'ordre del dia d'un ple ordinari. 

 
Sr. Torres.- No entén la urgència d'aquest Ple, no ha rebut cap explicació, ni cap 

dictamen, per tal de poder decidir el seu vot. 
Sr. Alcalde.- El sr. Interventor ens explicarà el motiu de la urgència. 
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Sr. Interventor.-  La periodicitat de les sessions cada dos mesos i les vacances de 
Nadal han dificultat poder fer plens ordinaris. Hi ha temes com les modificacions de 

crèdit del pressupost 2012, que s’han de fer durant el 2012, o la dissolució de 
Patronats que per tal de poder aprovar el pressupost es fa necessari que s'aprovin 
abans de final d'any.  

Sr. Torres.- Continúa sense entendre la urgència, creu que no hi veu la necessitat que 
sigui de màxima urgència.  

 
Sotmès a votació, s'acorda la celebració d'aquest Ple amb els vots a favor dels srs./es 
Guiteras, Clusella, Capdevila, Santaeugenia, Ferrer i Mascaró i amb les abstencions de 

Martínez, Tarter, Navarro, Crespiera, Fort, Verdaguer i Torres. 
 

Sr. Navarro.- Vol fer un comentari de l’abstenció del seu grup. És el primer ple en el 
qual es troben a l'oposició i ara el seu treball és un altre. No s’entén massa que un ple 
extraordinai i urgent contingui un ordre del dia amb nou punts. Podien haver-se posat 

d’acord per no celebrar aquest ple, però després de parlar amb en Lluis i les 
emergències han decidit l'abstenció.  

1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8/2012 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

8/2012 DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ 
Considerant que existeixen despeses, que no poden demorar-se fins a l’exercici 

següent, per a les que no existeix crèdit, per tot això es fa necessària la modificació 
per suplements de crèdit, la concessió de crèdits extraordinaris, baixes  o anul·lacions 
de crèdits d’altres partides del pressupost vigent no compromeses, les quals s’estimen 

reduïbles sense pertorbar el respectiu servei, i davant la necessitat d’efectuar 
transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses 

pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de 
personal. 
  

Considerant que amb data 14-12-2012, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 
Considerant que amb data 17-12-2012 es va emetre Informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 17-12-2012 per 

Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 
 

Es proposa al Ple, l'adopció dels presents   
 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2012 de 

l’Ajuntament del pressupost en vigor, en les modalitats de suplements de crèdit, 
crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions, 
transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb el 

següent resum per capítols: 
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INGRESSOS DESPESES

CAPÍTOL I -505.587,96 €

CAPÍTOL II 1.210,00 €

CAPÍTOL III -  €                 

CAPÍTOL IV -1.210,00 €

CAPITOL V -  €                 

CAPÍTOL VI 255.254,53 €

CAPÍTOL VII 159.333,43 €

CAPÍTOL VIII 56.000,00 €

CAPÍTOL IX 35.000,00 €

TOTAL 0,00 € 0,00 €

Modif. de crèdits 8/2012

 
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat 

reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-
les. 

 
Sr. Alcalde.- Aquesta aprovació respon a la necessitat que aquestes factures ha de 
quedar consignades al pressupost del 2012. 

Sr. Navarro.- Creu que s’ha de començar l’any amb tot això més net. 
 

Sotmesa la proposta a votació el Ple municipal,per unanimitat dels assistents acorda la 
seva aprovació.  

2.  APROVACIÓ DELS COMPTES DE L'ANY 2010 

 PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA 

CORPORACIÓ  DE L’EXERCICI 2010 
 
 ANTECEDENTS 

 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2010, cal elaborar el compte general de l’entitat 

local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 
 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 

documentació bàsica, complementària i annexos. Ha de ser elaborat per la Intervenció, 
i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de l’exercici següent. 
 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 14 

de novembre de 2012. 
 
El Compte General de 2010 es va fer públic mitjançant Edicte en el BOP de 21 de 

novembre  de 2012 i al Tauler municipal sense que s’hagi presentat cap escrit de 
reclamacions, al·legacions ni observacions dins el termini reglamentari. 
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FONAMENTS DE DRET 

 
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei regula 

dora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i 
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, la Comissió 

Especial de Comptes  
 
proposa al Ple adoptar els següents ACORDS: 

 
PRIMER: Aprovar amb caràcter definitiu el Compte General de l’Ajuntament de Moià 

relatiu a l’exercici 2010, juntament amb els comptes del Museu Municipal de Moià, la 
Lliga de defensa de l’Arbre Fruiter i el Patronat Local de l’Habitatge, així com els estats 
que s’annexen de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA i la Societat Municipal 

Moiafutur SA., integrats tots ells pels seus estats bàsics i annexes d’acord amb la 
normativa vigent.  

 
SEGON: Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos.  

 
TERCER: Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 

l’exercici econòmic 2010 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 

Sr. Alcalde. S’havia de fer en el seu moment, però aprovem els comptes no la gestió. 
Donem veracitat al comptes presentats per l’Àrea econòmica 

Sr. Crespiera.- Correspon a la gestió de l’anterior legislatura. Si haguéssim de votar 
la gestió econòmica reflectida en aquests números hauríem de fer-ho necessàriament 
en contra. En realitat només votem la correcció de les dades comptables i, en aquest 

aspecte, pel que fa als comptes de l’ajuntament, dels organismes autònoms i de la 
Societat Municipal Aigües de Moià, entenen que són correctes. 

 
Ara bé, els comptes de la Societat Municipal Moiafutur, van merèixer el meu vot 
negatiu (com a membre del consistori en representació del grup municipal MAP-ERC ) 

en la Junta General de la societat, per discrepàncies en les xifres comptables, atès que 
entenia que havien de reflectir un capital negatiu producte de les pèrdues de la 

societat, fet que després va confirmar l’auditoria que es va fer el juliol de l’any passat. 
Aquestes xifres confirmaven la necessitat de fer un Concurs de Creditors, tal com ja 
s’havia reclamat en diverses Juntes Generals de la societat, des de l’any 2009. En 

iniciar aquesta legislatura em vaig incorporar com a membre del Consell 
d’Administració i en la primera reunió celebrada el setembre 2011 es va acordar instar 

un pre-concurs de creditors, que després es va anar posposant per decisió de 
l’alcaldia, fet que va motivar, el passat més de gener, la dimissió del dos representants 
d’Entesa al consell. Hores d’ara encara no tenim constància que el Consell 

d’Administració de la societat hagi iniciat els tràmits concursals. 
 



 
 

Pàg. 5/18 

Per tot el que hem exposat i amb l’ànim de no impedir l’aprovació comptable i el seu 
retiment a la Sindicatura de Comptes, fet que comportaria el bloqueig de les 

subvencions de la Generalitat, ens abstindrem en la votació. 

Sotmès a votació, el Ple Municipal amb els vots a favor dels srs/es. Guiteras, Mascaró, 
Clusella, Capdevila, Santaeugènia, Ferrer, Martinez i Tarter i amb l’astenció dels 
srs./es Navarro, Crespiera, Fort, Verdaguer i Torres, aprova per majoria absoluta la 
present proposta. 

3.  APROVACIÓ DELS COMPTES DE L'ANY 2011 

PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ  DE L’EXERCICI 2011 

 
ANTECEDENTS 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar el compte general de l’entitat 
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 

 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 

econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. Ha de ser elaborat per la Intervenció, 
i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de l’exercici següent. 

 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès a l’informe de 

la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 14 
de novembre de 2012. 
 

El Compte General de 2011 es va fer públic mitjançant Edicte en el BOP de 21 de 
novembre  de 2012 i al Tauler municipal sense que s’hagi presentat cap escrit de 

reclamacions, al·legacions ni observacions dins el termini reglamentari. 
 
FONAMENTS DE DRET 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 

comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes  
 

Proposa al Ple adoptar els següents ACORDS: 
 

PRIMER: Aprovar amb caràcter definitiu el Compte General de l’Ajuntament de Moià 
relatiu a l’exercici 2011, juntament amb els comptes del Museu Municipal de Moià, la 
Lliga de defensa de l’Arbre Fruiter i el Patronat Local de l’Habitatge, així com els estats 

que s’annexen de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA i la Societat Municipal 
Moiafutur SA., integrats tots ells pels seus estats bàsics i annexes d’acord amb la 

normativa vigent.  
 
SEGON: Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 

justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos.  
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TERCER: Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 

l’exercici econòmic 2011 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 
 

Sr. Crespiera.-Ens reafirmem en els comentaris dels comptes del 2010. 
 

En la Junta General de Moiafutur i davant els dubtes que ens continuaven mereixent 
els seus comptes l’Interventor ens va aclarir que l’article 238.4 de la Llei de Societats 
diu que “ l’aprovació dels comptes anuals no impedirà l’exercici de l’acció de 

responsabilitat ni suposarà renúncia a l’acció acordada o exercitada “ i aleshores la 
majoria de regidors vam votar afirmativament la seva aprovació mentre votàvem 

negativament la gestió de la societat. 
 
Ara però, en coherència amb el que hem expressat en el punt anterior, ens abstindrem 

en la votació. 

Sotmès a votació, el Ple Municipal amb els vots a favor dels srs/es. Guiteras, Mascaró, 
Clusella, Capdevila, Santaeugènia, Ferrer, Martinez i Tarter i amb l’astenció dels 

srs./es. Navarro, Crespiera, Fort, Verdaguer i Torres, aprova per majoria absoluta la 
present proposta. 

4. AMORTITZACIÓ EMISSIÓ DE BONS DELS EXERCICIS 1965 I 1973 DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 

PROPOSTA D’AMORTITZACIO DELS BONS DE TITULARITAT MUNICIPAL 
 
Antecedents 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió 30 de desembre de mil nou-cents vuitanta-cinc va 

acordar prestar el servei públic de subministrament d’aigua per gestió directa amb 
òrgan especial d’Administració amb tots els lligams que això comporta. 
 

Abans el servei es prestava per empresa mixta i era un Consell l’Administració l’òrgan 
responsable del seu funcionament. 

 
Des de la creació de l’antiga empresa i fins a la data es van fer dues emissions de bons 
per a dur a terme obres a la xarxa, relacionades amb la millora de l’abastament 

d’aigua potable: 
 

PRIMERA. Any 1965, d’import 5.500.000 ptes  (33.055,67 euros) 
SEGONA. Any 1973 d’import 11.000.000 ptes (66.111,33 euros) 
 

Els Estatuts de l’anomenada Empresa Mixta del Servei d’aigua potable de Moià establia 
que l’Ajuntament havia de consignar en el seu pressupost anualment una quantitat 

destinada a l’amortització de bons per aconseguir que l’amortització es digui a terme 
en un termini no superior a 50 anys. Es consignava anualment però només 
s’amortitzava a petició d’interessat. 
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Tot i que el Ple de data 4 de març de 1997 va aprovar el Pla d’amortització de bons 
d’acord a la proposta de sorteig notarial (Acta de sorteig 31 de Joan Bosch Boada) i les 

premisses aprovades pel Consell d’Administració en data 5 de febrer de 1997 no es 
van dur a terme els sortejos, i s’amortitzava només a instància de part. 
 

L’Ajuntament va mantenir al seu compte de Balanç aquest deute viu quan l’any 2007 
es va constituir la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA per a la gestió del 

subministrament d’aigua potable.  
 
El setembre de 2011 es va portar a terme una regularització de la base de dades dels 

titulars dels bons, requerint els bons i cupons originals, acceptacions d’herència i 
números de compte. Per acord de Junta de Govern de data 16 de novembre va 

aprovar l’amortització dels qui havien manifestat la voluntat d’amortitzar el nominal i 
s’ha realitzat el pagament en data 30 de novembre de 2012. 
  

 
A data actual tenim el següent deute viu: 

 
1. PRIMERA EMISSIÓ: venciment 2015, 23 bonistes per un import de 5.733,56 

euros. Annex I 

2. SEGONA EMISSIÓ: venciment 2023, 32 bonistes per un import de 29.407,10 
euros. Annex II 

 
Fonaments Jurídics 
 

No està contemplada la possibilitat d’emetre bons per part de l’Ajuntament d’acord 
amb l’art 2 i 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents  

 
ACORDS   

 
Primer.- Amortitzar la totalitat dels bons relacionats als Annexes I i II, de 55 bonistes 

i un deute viu de 35.140,66 euros. 
 
Segon.- Ordenar el seu pagament amb la màxima celeritat possible, amb els 

interessos corresponents,  subjecte al Pla de disposició de fons de la Tresoreria 
Municipal. 

 
Tercer.- Comunicar-ho als interessats o publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província en 
el cas que això no sigui possible. 

 
Sr. Alcalde. Aquesta és una altra situació anòmala que té l’Ajuntament respecte a 

emissions de bons que es varen fer a l’hora de crear la Societat Municipal d’Aigües i 
que s’ha de posar al dia. Es proposa pagar els corresponent interessos i aprovar 
l'amortització del deute. 

 
El Ple Municipal per unanimitat aprova la present proposta. 
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5. DISSOLUCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL, PATRONAT LOCAL DE 
L'HABITATGE 

PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL PATRONAT 

LOCAL DE L'HABITATGE DE MOIÀ 
 
En data 20 de setembre de 1961 es va constituir l'organisme autònom local amb 

caràcter administratiu, denominat Patronat Local de l'Habitatge de Moià, per a 
gestionar la manca de vivenda social existent en aquell moment en el municipi.  

 
Dins el context econòmic actual i amb l'objectiu d'aconseguir la racionalització i 
optimització de recursos públics municipals i la simplificació de la tasca de gestió 

administrativa d'aquest Ajuntament, s'ha de procedir a la seva dissolució. 
 

Fonaments Jurídics 
 
Els articles 249 i 254 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 54 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les 

Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local. 
 
L'article 208 del decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament 

d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), estableix que l'extinció dels 
organismes autònoms locals es produirà per un acord de Ple . 

 
L'article 201 del ROAS, regula el procediment administratiu a seguir per a la dissolució 
d'un organisme autònom local. 

 
L'article 47 dels estatuts del patronat, estableix que els seus béns, una vegada 

sastisfetes totes les obligacions, seran traspassats a la corporació municipal per 
distribuir-los entre les institucions benèfiques de la localitat o perquè s'apliqui a les 
finalitats, exclusivament benèfiques, que la corporació consideri oportunes. 

 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents  

 
ACORDS   

 
Primer.- Aprovar inicialment la dissolució de l'organisme autònom Local "Patronat 
Local de l'Habitatge de Moià". 

 
Segon.- Succeir universalment a la Institució per part de la Corporació, assumint els 

drets i obligacions de l'Organisme Autònom extingit pel propi Ajuntament. 
 
Tercer.-Sotmetre el present acord a informació pública per un període de trenta dies, 

publicant anunci al BOP i a la pàgina web municipal, als efectes  de què es puguin 
formular les al·legacions corresponents. Si no es presenten al·legacions, aquest acord 

inicial esdevindrà definitivament aprovat. 
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Quart.-Notificar l'acord d'aprovació definitiva a la Direcció General d'Administració 
Local i al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, per donar de baixa 

l'organisme autònom del registre d'ens locals de Catalunya i de la Bases de Dades 
Generals de les Entitats locals. 
 

Sr. Alcalde. Aquest organisme autònom local que es va crear els anys 70 amb la 
finalitat de proporcionar vivendes socials, ara el dissolem perquè ja s’ha extingit la 

finalitat per la qual va ser creat i perquè ja fa molt de temps que no té cap activitat. 
L’import de 30.000 euros que constava en els comptes del Patronat, es destinarà a 
donar cobertura a les persones més necessitades, serveis socials, i altres 

 
Sr. Navarro.- El seu grup ja demanava de tancar el patronat des de feia més d’un any 

i ara s’ha de fer amb urgència. Els estatuts diuen que els diners s’han de destinar a 
temes socials. En el pressupost ells varen proposar de destinar-los al Centre Obert i a 
Serveis Socials, o sigui per mantenir els serveis que ja tenim, no crear-ne de nous. 

Esperen veure-ho reflectit en el pressupost del 2013. 
 

Sr. Alcalde.- És evident que tot s’ha fet depressa, portem fent reunions, des de fa 
molt de temps, feia molts anys, catorze, que els integrants del patronat no es reunien i 
les negociacions han estat lentes, i que per això s’ha portat ara al Ple.   

 
El Ple per unanimitat aprova la present proposta 

6.DISSOLUCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE RADIODIFUSIÓ I 
TELEVISIÓ DE MOIÀ 

PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DELS SERVEIS 
MUNICIPALS DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ DE MOIÀ 

 
El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 11/12/1992 va prendre l'acord d'integrar les 
Emissores de Radiodifusió i Televisió a l'Organisme Autònom Local, Servei de les 

Emissores Municipals de Radiodifusió i Televisió  i així  es va constituir amb caràcter 
administratiu l'Organisme Autònom Local dels Serveis Municipals de Radiodifusió i 

Televisió de Moià, amb la finalitat de difondre la cultura el lleure i la informació amb 
mitjans audiovisuals.  
 

Dins el context econòmic actual i amb l'objectiu d'aconseguir la racionalització i 
optimització de recursos públics municipals i la simplificació de la tasca de gestió 

administrativa d'aquest Ajuntament, s'ha de procedir a la seva dissolució. 
 
Fonaments Jurídics 

 
Els articles 249 i 254 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. L'article 54 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les 
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local. 
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L'article 208 del decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), estableix que l'extinció dels 

organismes  autònoms locals es produirà amb un acord de Ple . 
 
L'article 201 de del ROAS, regula el procediment administratiu a seguir per a la 

dissolució d'un organisme autònom local. 
 

L'article 36 dels estatuts dels serveis de radiodifusió, estableix que podrà ser dissolt 
per acord de Ple. En dissoldre's l'ajuntament el succeirà universalment i el seu 
patrimoni, amb tots els seus increments i aportacions que figurin a l'actiu, revertiran 

íntegrament a la Corporació Municipal  
 

Es proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS   

 
Primer.- Aprovar inicialment la dissolució de l'organisme autònom Local dels Serveis 

Municipals de Radiodifusió i Televisió de Moià. 
 
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per un període de trenta dies, 

publicant anunci al BOP i a la pàgina web municipal, als efectes  de què es puguin 
formular les al·legacions corresponents. Si no es presenten al·legacions, aquest acord 

inicial esdevindrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Succeir universalment a la Institució per part de la Corporació, assumint els 

drets i obligacions de l'Organisme Autònom extingit pel propi Ajuntament. 
 

Quart.- Notificar l'acord d'aprovació definitiva a la Direcció General d'Administració 
Local i al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, per donar de baixa 
l'organisme autònom del registre d'ens locals de Catalunya i de la Base de Dades 

Generals de les Entitats locals. 
 

Succeir universalment a la Institució per part de la Corporació, assumint els drets i 
obligacions de l'Organisme Autònim extingit pel propi Ajuntament. 

 
Alcalde.- Es proposa als integrants dels serveis de radiodifusió la creació d’un consell 
sectorial, o sigui una altra forma de gestió. Quan aprovem el pressupost del 2013 

podem donar-li cobertura a questa manera de treballar i a aquesta nova institució, que 
no té caràcter jurídic.  

 
El Ple Municipal per unanimitat aprova la present proposta. 
 

7.  DISSOLUCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE LA LLIGA DE DEFENSA 
DE L'ARBRE FRUITER 
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PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE LA LLIGA 
DE DEFENSA DE L'ARBRE FRUITER 

 

En data 17 d'agost de 1904  es va instituir la Lliga de Defensa de l'Arbre Fruiter que té 
com a objecte primordial  la protecció de la natura, els arbres i fomentar-ne la seva 
estimació. 

 
Amb la finalitat d'adequar la constitució i el funcionament de la LLiga, a la vigent 

normativa de règim local, els estatuts varen ser modificats parcialment i publicats en 
data 12 de febrer de 2008 al BOP, passant a anomenar-se Organisme Autònom Local 
de la LLiga de Defensa de l'Arbre Fruiter 

 
Dins el context econòmic actual i amb l'objectiu d'aconseguir la racionalització i 

optimització de recursos públics municipals i la simplificació de la tasca de gestió 
administrativa d'aquest Ajuntament, s'ha de procedir a la seva dissolució. 
 

Fonaments Jurídics 
 

Els articles 249 i 254 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'article 54 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les 

Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local. 
 

L'article 208 del decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), estableix que l'extinció dels 
organismes  autònoms locals es produirà amb un acord de Ple . 

 
L'article 201 de del ROAS, regula el procediment administratiu a seguir per a la 

dissolució d'un organisme autònom local. 
 

L'article 24 dels estatuts del patronat, estableix que els seus béns, drets i obligacions 

s'incorporen al patrimoni de l’ajuntament el qual el suceeix universalment. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents  

 
ACORDS   

 
Primer.- Aprovar inicialment la dissolució de l'organisme autònom Local de la LLiga de 
Defensa de l'Arbre Fruiter. 

 
Segon.- Succeir universalment a la Institució per part de la Corporació, assumint els 

drets i obligacions de l'Organisme Autònim extingit pel propi Ajuntament. 
 
Tercer.- Sotmetre el present acord a informació pública per un període de trenta dies, 

publicant anunci al BOP i a la pàgina web municipal, als efectes  de què es puguin 
formular les al·legacions corresponents. Si no es presenten al·legacions, aquest acord 

inicial esdevindrà definitivament aprovat. 
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Quart.- Notificar l'acord d'aprovació definitiva a la Direcció General d'Administració 
Local i al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, per donar de baixa 

l'organisme autònom del registre d'ens locals de Catalunya i de la Base de Dades 
Generals de les Entitats locals. 
 

Sr. Torres.- Entén que el dictamen és el mateix per tots tres Patronats. Només n’hem 
llegit un, però entén que és un tema d’economia a l’hora de parlar. 

Sr. Alcalde.- El dictamen és el mateix per a tots tres patronats. 
 
El Ple Municipal, per unanimitat aprova la present proposta. 

8. REESTRUCTURACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL 

COMUNICACIÓ AL PLE DE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE REESTRUCTURACIÓ DEL 

CARTIPÀS MUNICIPAL 

 
MODIFICACIONS EN EL CARTIPÀS MUNICIPAL 
 

Atès que per Decret d'alcaldia de data 14/12/2012 es va escindir el govern d'unitat 
format pels integrants dels tres grups municipals, amb efectes al dia següent de la 

comunicació formal als regidors. 
 

Vist el Decret de 20/06/2011 ratificat pel Ple municipal en data 22-06-2011 respecte al 
règim jurídic, organització i funcionament del cartipàs de la corporació. 
 

Vistes les modificacions parcials del cartipàs municipal efectuades en sessions plenaries 
de dates 22/06/2011; 7/07/011; 04/8/011; 06/10/2011: 01/12/2011; 01/03/2012; 

07/06/2012;  05/07/2012 i 06/09/2012. 
 
De conformitat amb les atribucions que em confereixen els arts 38 i següents del RD 

2568/1986 del reglament d’organització, funcionament i régim jurídic de les entitats 
locals, art 21 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i arts 47 i següents del DL 

2/2003 de la Llei de Régim Local a Catalunya i per tal d’aconseguir la major agilitat, 
eficiència i eficàcia en l’organització, funcionament i gestió dels assumptes municipals, 
 

R E S O L C : 
  

PRIMER.- Donar coneixement al Ple de la corporació municipal de les modificacions en el 
cartipàs municipal que a continuació s’esmenten : 
 

a)-NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE, MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN I 
ALTRES ÒRGANS MUNICIPALS    

 
TINENTS D’ALCALDE 
      

2n.- JOAN CAPDEVILA I CLARÀ  
3r.-  MAURICI SANTAEUGENIA VALDÉS  

4rt.- MONTSERRAT FERRER I CRUSELLAS  
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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
JOAN CAPDEVILA I CLARÀ     
MAURICI SANTAEUGENIA I VALDÉS  

MONTSERRAT FERRER I CRUSELLAS  
 

DIPOSITARI-TRESORER 
 
MAURICI SANTAEUGENIA I VALDÉS 

b)-DELEGACIONS GENÈRIQUES O ESPECÍFIQUES EN LES ÀREES O ASSUMPTES 
MUNICIPALS 

 
DELEGACIÓ GENÈRICA DE FACULTATS DE L’ALCALDIA ALS REGIDORS/ES PER A LA 
DIRECCIÓ, GESTIÓ I RESOLUCIÓ EN PART DELS ASSUMPTES MUNICIPALS 

CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS ÀREES: 
 

HISENDA: MAURICI SANTAEUGENIA I VALDÉS 
 
CULTURA, FESTES I TRADICIONS:  JOAN CAPDEVILA I CLARÀ 

 
BENESTAR SOCIAL: GLÒRIA MASCARÓ I CRUSAT 

 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: MONTSERRAT FERRER I CRUSELLAS 
 

CUITADANIA I CONSUM: GLÒRIA MASCARÓ I CRUSAT 
 

VIA PÚBLICA: JOAN CAPDEVILA I CLARÀ 
 
MEDI AMBIENT: ALBERT CLUSELLA I VILASECA 

 
CIVISME: DIONÍS GUITERAS I RUBIO 

 
c)-NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A LES DIFERENTS 

ENTITATS, PATRONATS I CORPORACIONS 
El sr. Alcalde proposa al Ple els següents nomenaments: 
 

PATRONAT DE L’ARBRE FRUITER: JOAN CAPDEVILA I CLARÀ  
(adscrit a la regidoria de Cultura segons l'art.2 dels estatuts) 

 
HOSPITAL RESIDÈNCIA: GLÒRIA MASCARÓ I CRUSAT 
 

CREU ROJA: GLÒRIA MASCARÓ I CRUSAT  
 

XARXA LOCAL DE CONSUM (DIBA): GLORIA MASCARÓ I CRUSAT 
 
ADF ELS CINGLES: ALBERT CLUSELLA I VILASECA 
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ASSEMBLEA GENERAL DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 
SOSTENIBILITAT: ALBERT CLUSELLA I VILASECA 

 
CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL BAGES: ALBERT CLUSELLA I VILASECA 
 

d)-DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE DIFERENTS ÒRGANS MUNICIPALS 
El sr Alcalde proposa anul·lar i deixar sense efecte la delegació a favor de la Junta de 

Govern municipal de les següents atribucions que li són propies: 
       
1-Les contractacions i les concessions de tot tipus que no superin el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas els 6.010.121,04 euros, incloses les de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 

l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exerccici, ni la quantia assenyalada. 
 

2-L'atorgament de llicències urbanístiques i d’activitats.  
 

SE SOTMET A CONSIDERACIÓ DEL PLE I PER TANT A VOTACIÓ EL SEGÜENT 
PUNT: 
 

e)-INDEMNITZACIONS ALS CÀRRECS ELECTES 
S'estableixen les següents indemnitzacions als regidors pels següents conceptes: 

Indemintacions càrrecs electes: 
 
Assistència a Plens 120 € 

Assistència a la Comissió Informativa Permanent del Ple  75 € 
Assistència a Junta de Govern 75 € 

Assistència a la Comissió de Coordinació 90 € 
 
Els Plens i les Comissions Informatives Permanents del Ple són cada dos mesos i les 

Juntes de Govern Local amb caràcter quinzenal. 
 

Les comissions de coordinació se celebraran prèvia convocatòria per l’alcaldia 
 

El personal amb dedicació no percebrà indemnització, per cap dels conceptes relacionats 
més amunt, donat que és incompatible. 
 

SEGON.- Mantenir la vigència de les modificacions del cartipàs efectuades en les sessions 
plenàries de dates, 22/06/2011; 7/07/011; 04/8/011; 06/10/2011: 01/12/2011; 

01/03/2012; 07/06/2012; 05/07/2012 i 06/09/2012 respecte al cartipàs municipal i a 
l'organització, funcionament i règim jurídic de la corporació, en tot allò que no hagi estat 
modificat per la present resolució. 

TERCER.- Disposar la publicació de la present resolució al BOP, Web municipal i Tauler 
d’Anuncis per a general coneixement i als efectes legals que corresponguin. 

Sr. Alcalde.- S’ha oblidat de comentar al principi del Ple però ho fa ara, que reunits 
els tres grups municipals abans de la celebració del Ple, s’ha proposat retirar el punt 

corresponent a la lletra e), per tal de poder-ho parlar amb més detall. Havíem de 
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donar cobertura a una irregularitat i s’havia de fer ben fet, per tant el retirem del Ple i 
al Ple del gener el tornarem a presentar. 

Sra. Tarter.- Els apartats c) i d) diuen que l’alcalde “proposa”, potser està mal 

redactat, vol dir que només es comunica, no s’ha de votar. A l’apartat b), les 
delegacions genèriques, és un tema que li dóna voltes i entén que les delegacions 
genèriques només es poden donar a regidors que formen part de la Junta de Govern, 

així intrepreta la Llei de Bases i estaria bé demanar un informe a serveis jurídics ara 
que tenim assessor jurídic. En les delegacions específiques, sí que poden recaure en 

regidors fora de Junta però les genèriques només poden ser membres de Junta de 
Govern.  

Sr. Alcalde.- Agafem, el compromís d’estudiar-ho. Aquesta proposta s’ha fet amb 
l’assessorament d’en Miquel, però no hi ha cap problema presntar un informe. 

Sra. Tarter.- Si ho pot fer per escrit millor. 
Sra. Tarter.-No hem acordat retirar el punt de l’ordre del dia. És potestat de l’alcalde. 

Si tú has dit que estem fent unes irregularitats, no veu fins a quin punt s’ha de retirar 
de l’ordre del dia i esperar un mes més. 
Sr. Alcalde.-Estem parlant de 15 dies, potser que ho fem bé, consensuat. Per la 

miseria que cobrem, no fem un espectacle. És un tema de fa molts i molts anys, ara ho 
hem vist i fem propostes per resoldre-ho. Hem parlat entre tots de fer-ho d’aquí a 15 

dies. 
 

Sr. Fort.- Vol dir que s’ha fet esment de la data del decret, però no de la data 
d’entrega, es pot posar?. Va passar una setmana, entre la creació del decret i el seu 
lliurament i durant aquest temps hi ha hagut accions que han fet els regidors. Es 

 
Es fa menció que l'entrega del decret va ser el dia 21 de desembre de 2012 

 
Sr. Navarro.- Sobre el cartipàs, l’apartat d), sobre la contractació. Enten que 
retrocedim democràticament. Que és conseqüència del trencament. Potser volem 

perdre tan poc temps amb les coses, que haurem d’estar més atents nosaltres, perquè 
donat que l’alcalde podrà contractar per decret d’alcaldia fins a 600.000 euros, tindrà 

màniga ampla. Pensem que en Dionís és l’alcalde de Moià amb els nostres vots. Ens 
hagués agradat que hagués estat regulat com estava abans i no com en èpoques 
anteriors. No ho podem votar, només ho diem. 

 
Sr. Alcalde.-  Per la mecànica i dinàmica del dia a dia, amb la secretaria de caire 

accidental s’han de prendre moltes decisions. No li fa gràcia signar contractes per 
import màxim de 600.000 euros. A petició dels serveis jurídics, de secretaria i 
d’intervenció, s’ha pres aquest acord. Quan ho tinguem tot ben consolidat, no hi haurà 

cap problema en fer enrera aquest acord,si és necessari ja que el que podem 
considerar  provisional. 

Sr. Navarro.- No se’ns ha explicat aixó des de serveis jurídics. Com altres coses que 
hem demanat i no se’ns han explicat, oi Maria?. Haurem d’anar intuïnt aquestes coses 
que no se’ns expliquen. 

 
Sr. Torres.- Perquè retornen les competències de les llicències d’obres i activitats,  a 

l'alcaldia, ho podiem deixar a la Junta de Govern. 
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Sr. Alcalde.- Tenim una baixa a l’àrea de Territori, estem encallant la gestió de l’àrea i 
es prou trist que professionals, com pintors, paletes, electricistes etc. per un problema 

extern a ells, de gestió de l’Ajuntament, per pocs recursos els hem d’encallar la 
concessió dels permisos. 
Sr. Torres.- Així, vol dir que encara que no hi hagi permís d’obres signaràs l’aprovació 

del permís d’obres.? 
 

Sr. Alcalde.- No, no. Passar-ho per JG que es fa cada quinze dies, endarrereix 
l’aprovació dels permisos. Es pot concedir el permís molt abans si s’aprova per decret 
d’alcaldia, no cal esperar la propera sessió de la Junta de Govern Local.  

Sr. Torres.- No veu que sigui per la periodicitat de la Junta de Govern, creu que és 
més problema de serveis tècnics, per manca de recursos. Li suggereix que la 

competència la mantingui la Junta de Govern, per a millorar la transparència i la 
democràcia.  
Sr. Clusella.- Ratifica el que ha dit el sr. Alcalde. Explica el circuit a seguir per a 

l’aprovació d’una llicència, que és un camí molt llarg. Si l’informe favorable del tècnic el 
tenim l’endemà d’haver-se celebrat la Junta de Govern, ens hem d’esperar quinze dies 

per a concedir-li la llicència. Per decret d’alcaldia, l’endemà mateix se li pot concedir. 
Actualment les obres són de petita envergadura i val la pena fer aquest pas. 
 

Sr. Torres.- Tenia entès que el problema era la lentitud del procediment.Voldria saber 
quantes obres entren just l’endemà de la celebració de la sessió de la JG, no creu que 

siguin gaires. Entén, tal i com ha dit el seu portaveu, que això és un retrocés. 
Sr. Alcalde.- Entén la motxilla que porten i les situacions que han viscut que podien 
considerar com de manca de democràcia, però el que si manifesta, és que això es fa 

amb la voluntat de voler agilitzar aquestes qüestions amb el compromís que es pot 
retrocedir aquest acord. Em sap greu que titlleu de manca de democràcia aplicar la llei 

de Bases. No se perquè hi ha d’haver obscurantisme en signar decrets d’alcaldia per 
aprovar llicències d’obres que tindran el seu informe favorable. 
Sr. Navarro.- Aquest argument no li serveix. Entén que ara els regidors són pocs i 

que ho fan per tenir menys feina i així podran dedicar més temps a coses que 
convenen més al poble.  

Sr. Alcalde.- No entrem en una espiral que no ens porta enlloc  
 

Sra. Tarter.-  Es poden fer Juntes Extraordinàries i urgents. 
Sr. Alcalde.- No fem cap irregularitat. Ens ho demanen els serveis tècnics i econòmics 
de l’Ajuntament. Ho deixem per tancat si us sembla. 

9.-RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ FUNCIONARI HABILITAT  

 

PROPOSTA D’ACORD AL PLE 
 

Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 13 de 
novembre de 2012 
 

Expedient disciplinari 2/2012-B, incoat al senyor xxx, funcionari de 

l’Ajuntament de Moià 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. xxx contra l’acord del 

ple de l’Ajuntament de 13 de novembre de 2012 i declarar la fermesa de la sanció 
imposada, d’acord amb els fonaments d’aquest acord i els de l’acord impugnat. 

 
SEGON.- Desestimar la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de la sanció per les 
raons exposades als fonaments d’aquest acord. 

 
TERCER.- Donar trasllat aquest acord a la persona interessada, a l'àrea econòmica, i a 

l'àrea de RRHH, als efectes que corresponguin. 
 
Sr. Fort.- Demana que s’expliqui una mica als assistents i al públic sobretot en què 

consisteix aquesta resolució. 
Sra. Secretària.- Explica breument el procediment a petició del sr. Fort, per tal que el 

públic assistent en tingui coneixement. 
 
Es genera un debat sobre si aquest punt s’ha de votar o no, degut a un malentès previ 

a l’inici de la sessió del Ple i al fet de la urgència per motiu de finalització de termini 
que comporta prendre aquest darrer acord. 

 
Sotmés  a votació el Ple Municipal per unanimitat aprova la present resolució. 
 

Sr. Alcalde. Vol proposar un agraïment al grup UNITS PER LA FAM, que llegeix a 
continuació. 

 
"Us volem traslladar el nostre agraïment per la col·laboració económica prestada a 
aquesta municipi i destinada a projectes del Departament de Benestar Social. 

 
 

"Units per la Fam ha endegat un any més la seva campanya realitzant diverses 
activitats, amb l'objectiu de recaptar fons per a destinar-los a crear programes o 

ajudes per als més necessitats. 
 
Durant la campanya d'enguany han recaptat 900 euros que han decidit donar a aquest 

Ajuntament, per tal de ser destinats a finançar programes relacionats amb 
l'alimentació infantil, i altres de Benestar Social. 

 
Des d'aquest consistori públicament els volem agrair el seu esforç i la seva valuosa 
col·laboració en favor de les famílies més desvalgudes del nostre municipi. 

 
Amb coordinació amb els serveis socials es concretarà la destinació d'aquesta aportació 

econòmica i es mantindrà informats als integrants de Units per la Fam, en la persona 
de la seva representant Laura Camí i Coso." 
 

A tots ells moltes gràcies." 
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El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta 

acta. En dono fe. 
 
 


