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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DIA 7 DE MARÇ DE 2013, NÚM. 2 
 

Data i hora d'inici: dia 7 de març de 2013 a les 20.35 hores 
Data i hora de finalització: 7 de març de 2013 a les 21.30 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  
Sra.  Sara Verdaguer i Vilaró 

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

 
Excusen la seva absència 
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora  

Sr. LLorenç Fort i Vidal 
 

Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 
 

O R D R E   D E L   D I A 
A - ASSUMPTES A DELIBERAR  

 
PRELIMINAR, 

De conformitat amb l'art. 82.3 del RD 2568/1986 de 28/11 pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el sr. 
Alcalde, demana als assistents, per raons d'urgència, votar la inclusió a l'ordre del dia 

del ple, la proposta d’aprovació de l’estudi de tarifes del servei d’aigües. 
 

El motiu de la urgència és que la mesa que decideix aquesta aprovació, si s’escau, es 
reuneix el proper dia 14 i per tant ho haurien de tenir amb temps. 
 

Posat a votació, els assistents acorden per unanimitat la inclusió de la present 
proposta a l'ordre del dia la qual sotmetran a votació. 
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 27/12/2012 

L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data 27 de desembre de 

2012, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha 
objeccions per part dels assistents. 
 

Atès que no es proposen esmenes, el sr. Alcalde declara aprovada l’acta per 
unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent. 

 

2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS MUNICIPIS D'AVINYÓ,CASTELLTERÇOL, L'ESTANY I SANTA MARIA 

D'OLÓ. 

DICTAMEN 

 
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS 
MUNICIPIS D'AVINYÓ, CASTELLTERÇOL, L'ESTANY I SANTA MARIA D'OLÓ.  

 
El Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 6 de setembre de 2012 va acordar 

iniciar, a instància del Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya i en execució del Mapa Municipal de Catalunya, l'expedient de 
delimitació del terme municipal de Moià amb els municipis d'Avinyó, Castellcir, 

Castellterçol, L'Estany i Santa Maria d'Oló, amb l'objecte de fixar la línia de terme amb 
la totalitat dels municipis limítrofes. En el mateix ple es va acordar crear la comissió 

municipal de delimitació i  comunicar aquesta acords al municipis veïns esmentats i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques. 
 

Vist que el director General d'Administració Local va assenyalar l'inici de les operacions 
de delimitació entre els municipis de Santa Maria d’Oló i Moià el dia 09/01/2013 a les 

13 hores a la seu de l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló, entre L'Estany i Moià el dia 
09/01/2013 a les 16 hores a la seu de l'Ajuntament de Moià, entre Castellterçol i Moià, 
el dia 24/01/2013 a les 10 hores a la seu de l'Ajuntament de Moià, entre Castellcir i 

Moià, el dia 24/01/20123 a la seu de l'Ajuntament de Moià i entre Avinyó i Moià el dia 
13/02/2013 a les 10 hores a la seu de l'Ajuntament d'Avinyó. 

 
Vist que reunides les respectives comissions el dia i hora mencionats, amb l'assistència 

dels representants de la Generalitat de Catalunya, tant de Direcció General 
d'Administració Local com de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, s'aixecà l'acta 
corresponent de les operacions de delimitació entre els municipis d'Avinyó, 

Castellterçol, L'Estany i Santa Maria d'Oló, la qual varen signar els integrants de les 
comissions d'aquests quatre municipis. 

 
Vist que l'acta de delimitació amb el municipi de Castellcir resta pendent de signatura 
degut a què s'han d'incorporar les coordenades UTM recollides amb posterioritat a 

l'acte realitzat en data 24 de gener de 2013 a l'Ajuntament de Moià. 
 

Atès que les actes corresponents a les operacions de delimitació, amb els documents 
complementaris, s'han de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que 
n'acordin l'aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus 
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membres, en el termini màxim de tres mesos comptadors a la data d'inici de les 
operacions de delimitació, segons disposa l'article 31.3 del D.244/2007 de 6 de 

novembre pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, celebrada en 
data 28/02/2013 es proposa al Ple l'adopció dels presents 

 
ACORDS 
 

Primer.- Aprovar les actes corresponents a les operacions de delimitació entre els 
municipis d'Avinyó, Castellterçol, L'Estany i Santa Maria d'Oló, que es varen signar a 

les seus dels respectius Ajuntaments els dies i hores designats a tal efecte. 
 
Segon.- Donar-ne coneixement als Ajuntament d'Avinyó, Castellterçol, L'Estany i 

Santa Maria d'Oló i al Departament de Governació i Administracions Públiques (Direcció 
general d'Administració Local). 

 
Sr. Clusella.- Explica en què consisteixen els treballs de delimitació, que defineixen 
els termes del municipi i que s’han actualitzat amb sistemes informàtics donat que no 

s’havia fet cap delimitació des de l’any 1919. S’actualitza la cartografia, però no es 
canvia cap límit, mantenint-se totes les fites originals. 

 
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat del assistents aprova el 
present dictamen. 

 

3. SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE 

PARELLA I DEROGACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE 
MUNICIPAL DE LES UNIONS ESTABLES DE PARELLA. 

DICTAMEN 

 
Part expositiva 

 
El Ple municipal en sessió extraordinària de data vint-i-sis de gener de dos mil u va 

aprovar per unanimitat la creació del Registre Municipal d'Unions Estables de Parella on 
es podien inscriure voluntàriament dues persones que convisquessin sense estar 
unides per vincles matrimonials, sense distinció de sexes. 

 
La Llei 25/2010 de 29 de juliol del llibre segon del Codi Civil, relatiu a la persona i la 

família, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2011, regula la convivència estable en 
parella i substitueix íntegrament la Llei 10/1998 d'unions estables de parella. 
 

Actualment, d'acord amb el que disposa l’article 234.1 del Capítol IV del Llibre segon 
de l’esmentat codi Civil de Catalunya, dues persones que conviuen en una comunitat 

de vida, anàloga a la matrimonial, es consideren parella estable en qualsevol del casos 
següents: 
 

a. que la convivència duri més de dos anys ininterromputs 
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b. que durant la convivència, tinguin un fill en comú  
c. que formalitzin la relació en escriptura pública 

 
Aquesta llei no exigeix que la convivència estable en parella s’hagi d’inscriure en cap 
registre i que la forma d’acreditar una unió de convivència estable no formalitzada en 

escriptura pública, es pot acreditar per qualsevol mitjà de prova admissible en dret. 
 

Els objectius de la creació del registre han estat superats per la legislació vigent.  
 
Tanmateix és aconsellable introduir més condicions en la regulació dels registres 

d'unions estables, que no es deroguin, per tal d'evitar usos fraudulents, que en molts 
casos han propiciat la supressió d'aquests registres en altres ens locals.  

 
Atenent a l'evolució dels canvis normatius produïts i al fet que les inscripcions en el 
Registre tinguin efectes merament declaratius, doncs és la pròpia parella qui declara 

haver-la constituït, fan innecessari el manteniment del Registre Municipal d'Unions 
Estables de Parella, aconsellant-ne la supressió i com a conseqüència la derogació de 

l'Ordenança municipal que el regula. 
 
Fonaments de dret 

 
 El procediment per a l'aprovació de les Ordenances municipals ve determinat 

bàsicament per l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (en endavant, LRBRL). En desenvolupament d’aquest 
precepte de caràcter bàsic els articles 60 i següents, del Reglament d’obres, 

activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, (en endavant, 
ROASEL), regulen de forma exhaustiva el tràmit d’aprovació. Igualment, l’article 

178 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, (en endavant, TRLMRLC) 
preveu el mateix procediment. 

 
 Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu 

a la persona i la família.  
 

 
Tenint en compte que els articles 22.2 d) de la LRBRL i 52.2.d) del TRLMRLC 
atribueixen al ple la competència per a l’aprovació de les ordenances municipals, i per 

tant, també per a la seva derogació, sense que per a l’adopció d’aquest acord calgui 
una majoria qualificada, essent suficient la majoria simple dels membres presents, 

d'acord amb el que preveuen els articles 47.1 de la LRBRL i 114.1 del TRLMRLC, 
atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals,  

 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, celebrada en 

data 27/02/2013 es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
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Primer.- Derogar l'Ordenança Reguladora del Registre Municipal de les Unions 
Estables de Parella i suprimir el Registre Municipal d'Unions Estables de Parella. 

 
Segon.- Publicar els presents acords mitjançant inserció d'anunci al Butlletí Oficial de 
la Província per a general coneixement i a la web municipal.  

 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la Direcció General d'Administració Local i al 

Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen. 

 

4. PROPOSTA DEL GRUP CIU D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I 

EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA. 

DICTAMEN 

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut 

següent: 
 

“Preàmbul 
 

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 

identitat col·lectiva. 
 

L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, 
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme 
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de 

la Cort Comtal. 
 

Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més 
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de 
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, 

comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les 
institucions d’autogovern. 

 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat 
un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i 

promoure’l des del reconeixement mutu. 
 

Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha 
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un 
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo 

de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un 
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un 

Estatut d’Autonomia. 
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La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim 
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i 

el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de 
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb 
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició 

democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució 
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de 
Catalunya el 1980. 
 

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces 
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i 

jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les 
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal 

Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les 
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una 

involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes 
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 
 

De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual 
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de 

juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre 
de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la 
ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya. 

 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de 

Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les 
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han 

expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. 
 

Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la 
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de 

Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 

 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 

Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici 
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:  

 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de 

subjecte polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 

escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec-
te a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb 
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l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la 
voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. 

 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per 

a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 

– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el 
conjunt de la comunitat internacional. 
 

– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com 

un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 

Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 

l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 

democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 

– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa 
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran 
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin 

aquest principi. 
 

– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els 

mecanismes que garanteixin aquest principi. 
 

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de 

Catalunya.” 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, celebrada en 

data 28/02/2013 els grups municipals de Moià proposen al Ple municipal l'adopció dels 
acords següents: 

 
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 

 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat 

de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
 
Sra. Tarter.- Demana el suport a la present moció que es va votar favorablement al 

parlament. 
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El Ple de la Corporació per unanimitat aprova la present Moció. 

 

 

5. PROPOSTA PER A DECLARAR EL MUNICIPI ZONA LLIURE DE FRACKING 

DICTAMEN 

 
La Regidoria de medi ambient, presenta aquesta proposta per a incloure en l’ordre del 

dia del pròxim ple de l’Ajuntament de Moià del dijous dia 7 de març de 2013, als 
efectes del seu debat i votació.  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Conscients que en els últims temps han proliferat les SOL·LICITUDS DE PERMISOS per 
part de diverses empreses per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs no convencionals, 
tant al govern d’Espanya com al de la Generalitat. 

 
Conscients que en la TRAMITACIÓ I FORMALITZACIÓ d’aquestes sol·licituds no s’ha 

tingut en compte i no s’ha informat les corporacions i entitats locals directament 
afectades ni tampoc a la població en general. 
 

Conscients que el MÈTODE D’EXPLOTACIÓ que s’utilitza per la investigació i l’extracció 
d’aquests hidrocarburs és l’anomenat de fractura hidràulica o “fracking”, mètode 

enormement agressiu pel territori. 
 
Conscients que la DESPESA D’AIGUA que exigeixen aquestes activitats és 

absolutament inadmissible  pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els quals és 
aquest un bé escàs i cada cop més preuat. 

 
Conscients que la més que probable CONTAMINACIÓ DELS AQÜÍFERS seria 
IRREVERSIBLE,  amb compostos químics directament filtrats dels treballs d’exploració i 

explotació. 
 

Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar MOVIMENTS 
SÍSMICS. 

 
Conscients de l’alteració PAISATGÍSTICA deguda a la proliferació dels pous d’extracció 
amb tota la infraestructura que suposa d’instal·lacions, emmagatzematge i tràfic, 

anorrearia totalment el mosaic agrari i forestal del territori. 
 

Conscients de que aquests IMPACTES AMBIENTALS són negatius per la fauna, la 
vegetació i la mateixa salut de les persones. 
 

Conscients que la toxicitat de l’aire i l’aigua perjudicaria greument el SECTOR 
AGROALIMENTARI en el qual es basa bona part de l’economia del territori. 

 



 
 

Pàg. 9/14 

Conscients que aquests impactes són negatius per altres sectors vinculats al medi 
natural i al paisatge, especialment el TURISME, que veurien devastats molts dels seus 

projectes de present i de futur.  
 
Conscients que aquesta activitat es  desenvolupa de forma excloent i depredadora de 

les vies de creació de riquesa arrelades al país i porta a la CONDEMNA ECONÒMICA 
dels nuclis rurals un cop passada la fase d’extracció de gas. 

 
Conscients que les empreses que sol·liciten els permisos responen únicament a 
interessos econòmics de CORPORACIONS MULTINACIONALS, alienes al nostre país, i a 

l’especulació borsària a partir dels recursos energètics. 
 

Conscients que el MODEL ENERGÈTIC en el que es fonamenta,  basat en la continuació 
de l’explotació de recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la dependència 
dels hidrocarburs i és el causant del canvi climàtic i de crisis politico-econòmiques. 

 
Conscients que el MODEL DE DESENVOLUPAMENT que volem està més basat en la 

racionalització de l’ús d’energia, en la recerca energies alternatives, en l’eficiència 
energètica, en l’ús intel·ligent dels recursos naturals i en una economia social i 
econòmica sostenible. 

 
Conscients que acollim i fem nostre el PACTE ENTRE ALCALDES que la Unió Europea 

promou per actuar a nivell local contra l’escalfament global, reduint les emissions de 
CO2 i promoure la cultura de l’eficiència energètica. 
 

Conscients que la programació d’aquestes explotacions es fa incomplint de forma 
flagrant les DISPOSICIONS DE LES NORMATIVES URBANÍSTIQUES, creant greuges 

comparatius amb activitats locals i menystenint l’ordenament del territori.  
 
Conscients que aquest mètode d’extracció ha estat PROHIBIT a països com França, 

Irlanda, Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha generat gran 
conflictivitat social a països com el Regne Unit o els Estats Units, després de patir-ne 

les conseqüències. La mateixa UE sosté en un informe dels perills que comporta tot i 
utilitzar-se correctament la tècnica. 

 
Conscients que la fase de PROSPECCIONS és tan perjudicial com la fase d’explotació, 
ja que s’han d’injectar els mateixos productes químics per portar-la a terme.  

 
Conscients de que MOIÀ ES NODREIX EXCLUSIVAMENT D’AIGUA DEL SUBSÒL i en 

l’actualitat no hi ha possibilitat de connectar a cap xarxa de distribució d’aigua en alta 
com a alternativa a una possible contaminació dels seus recursos; que afectaria 
directament a tots els vilatans i a l’activitat del municipi. 

 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple celebrada en 

data 28/02/2013 es proposa el Ple l'adopció dels següents acords: 
 

1. Declarar el terme municipal de Moià: Zona/terme lliure de fractura 

hidràulica o “fracking”. 
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2. Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa d’explotació  
d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica.  

3. Informar a tots els municipis que estiguin o puguin estar en el futur afectats per 
fracking i instar-los a que siguin declarats lliure de fracking 

4. Instar a la Generalitat de Catalunya, per tal que el Departament d’Empresa i 

Ocupació no autoritzi cap projecte d’investigació o explotació d’hidrocarburs.  
5. Instar a la Generalitat de Catalunya a que declari tot el territori de Catalunya 

zona lliure de fracking.  
6. Instar al Govern d’Espanya a que, com han fet França o el Regne Unit, prohibeixi 

la utilització del fracking.  

7. Comunicar aquest acord a:  
 Govern d’Espanya. 

 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç  
 Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i marí  
 Govern de la Generalitat de Catalunya  

 Conselleria d’Empresa i Ocupació  
 Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial 

 Conselleria de Territori i Sostenibilitat 
 Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona 
 Federació Espanyola de Municipis i Províncies  

 Federació Catalana de Municipis 
8. Impulsar al Moianès, i a Catalunya en general, un debat ampli i obert orientat a 

la recerca de models de gestió dels recursos energètics sostenibles, que 
redueixin la dependència en les energies no renovables o contaminants, i que 
evitin la posta en marxa de mesures de captació d’energia desesperades i 

perjudicials per al medi ambient. 
 

Sr. Clusella. S’han rebut dues peticions d’Aigües de Moià i de les CUP, les quals hem 
modificat en algun punt concret que afecta puntualment al nostre municipi. 
 

El Ple de la Corporació per unanimitat aprova la present moció. 
 

PUNT D’URGÈNCIA 
 

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESTUDI DE TARIFES DE SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA 
 

Atès allò que disposa l'article 4.1 del Decret 149/1988 de 28 d'abril sobre règim 
procedimental dels preus autoritzats. 

 
Vist l’estudi de tarifes pel 2013,  elaborat per la  Societat Municipal d'Aigües de Moià, 
SA, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
PRIMER. Proposar a la Comissió de Preus de Catalunya les tarifes de prestació de 
servei de subministrament d'aigua següents: 

 
Quota fixa de servei: 
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Ús domèstic normal:   7,5642 €/mes 

Ús domèstic torre:    9,4230 €/mes 
Edifici amb un sol comptador:  7,5642 €/mes 
Ús industrial, comercial i agropequari: 9,4230 €/mes 

 

Tarifes subministrament: 

Fins a 10 m3/abonat/mes  0,2767 €/m3 
De 11 a 20 m3/abonat/mes  0,5852 €/m3 
De 21 a 40 m3/abonat/mes  1,2600 €/m3 

Excés de 40 m3/abonat/mes  2,7500 €/m3 
 

Ús Industrial     0,7767 €/m3 
Ús Agropequari    0,6571 €/m3 

Ús comercial     0,6703 €/m3 
Fuita      0,3605 €/m3 
 

SEGON. Trametre certificació d’aquest acord, juntament amb la memòria i estudi de 
tarifa econòmic que serveix de base a aquesta proposta, a la Comissió de Preus de 

Catalunya. 
 
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde per a l’execució dels presents acords. 

 
Sr. Alcalde.- Votem únicament la proposta de modificació dels preus de l’aigua, per 

poder-ho enviar a a la Comissió de Preus de Catalunya, res mes. 
 
Sr. Navarro.- Informa que s’abstindran en la votació, entenent que és urgent però 

que també creu que s’ha de tirar endavant, ja que sol·licitar aquest estudi és producte 
de decisions polítiques preses per altres qüestions. Aquesta proposta representa un 

augment d’un 2% més sobre les tarifes aprovades a les ordenances. 
 
El Ple municipal per majoria absoluta amb els vots a favor dels srs/es. Guiteras, 

Mascaró, Clusella, Capdevila, Santaeugenia, Ferrer, Tarter, i amb l’abstenció dels 
srs/es. Navarro, Crespiera, Verdaguer i Torres. 

 
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

6. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 

Es dóna compte del Decrets d'alcaldia del mes de gener de 2013, del núm. 1 al núm. 

50. 

Sr. Navarro.- Demana d’afegir més informació en la redacció dels decrets, per no 
haver de demanar els expedients. 

També demana de crear la comissió de portaveus, que ja se n’havia parlat per tal de 
no haver de fer tantes intervencions en el transcurs del ple. 

Sr. Alcalde.- Proposa de fer una reunió cada dilluns abans del Ple, per tractar temes 
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municipals, mentre no creem la Junta de Portaveus. 

Sr. Navarro.- Pregunta Sobre el Decret núm.42/2013, referit a la pròrroga del 

contracte d’arrendament del solar situat al c/. Santa Magdalena, davant del CAP. 
Sr. Alcalde. Es va fer una pròrroga fins el 28/2 per negociar una rebaixa. Ens varem 
reunir amb els botiguers per trobar-hi una sortida i al final varem pactar rebaixar una 

mica menys del 50% el preu de l’arrendament del solar. 
 

Sr. Navarro.- Sobre el decret 1/2013 del primer contracte de Núria Codina, de Medi 
ambient, i veient que s’ha exhaurit el termini d’execució del contracte, pensa que no se 
li ha renovat. 

Sobre el contracte de l’enginyer, pregunta si se li ha renovat l’actual contracte. 
Demana pel Decret del Centre Obert i el CAADM. 

Sr. Alcalde.- Sobre el contracte de Núria Codina, efectivament no s’ha renovat i hem 
prescindit dels seus serveis. 
El contracte de l’enginyer si que s’ha renovat per un altre període 

Sra. Mascaró.-El Decret del centre obert, és la contractació del servei que també s’ha 
signat i s’ha endegat de nou el servei. 

Sobre el Decret del CAADM és l’adjudicació del contracte negociat sense publicitat, del 
centre d’acollida d’animals domèstics i es va convidar a tres empreses, com marca la 
Llei de contractes.  

 

7. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 

30/01/2013 I 20/02/2013 

El Ple de la Corporació se’n dóna per assabentat. 

 

C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 

Sr. Navarro.- Demana per l’acord de Junta sobre la revisió de preus de cadastre. 
Sr Alcalde.- Es va demanar la sol·licitud de revisió al cadastre, però tenim de marge 
fins el mes de juny en què ens podem ratificar o anul·lar la petició. Hem de fer un 

estudi per veure què representaria respecte als ingressos municipals per tal de no  
rebaixar la recaptació. 

Sr. Navarro.-  No podem crear expectatives de què rebaixarem l’import del rebut de 
l’IBI. Ho hem d’explicar molt bé. 

Sr. Tarter.- Demana que s’expliqui, ja que la idea seria rebaixar els valors cadastrals 
un 27 % de forma lineal, però hauríem d’augmentar el coeficient municipal. Això és el 
que proposa cadastre. L’IBI es pagarà igual però el ciutadà es beneficiarà d’impostos 

que depenen dels valors cadastrals. Com que no ho veu clar demana a l’alcalde que ho 
expliqui. 

Sr. Alcalde.- No és exactament així. Fa esment dels impostos que són quatre i lligats 
al valor cadastral, però no tots tenen afectació directa. L’impost de transmissions 
patrimonials no depèn de nosaltres, ni l’IRFP pel primer immoble, però si és de fora del 

municipi no ens afecta. L’impost de patrimoni afecta si és de 700.000 o 800.000 mil 
euros. On si afecta és a les plusvàlues que pot suposar un 20% de reducció 

d’ingressos. És complex i hi ha el perill que si es rebaixa molt, augmentant el coeficient 
fins a 110, potser no ens donen l’autorització. 
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Sr. Santaeugènia.- El problema és que tota aquesta possible rebaixa dels valors 
cadastrals resta condicionada o lligada a un pla de sanejament i hi cap la possibilitat 

que no ens l’admetin i ens podria perjudicar en un termini de deu anys. 
Sr. Alcalde.- Quan ho tinguem clar farem una sessió informativa al municipi. 
 

Sr. Navarro.- Com estan les negociacions amb Madrid, per la renovació dels crèdits, 
ja que vareu dir que ho estàveu fent, i volem tenir informació. 

Sr. Santaeugenia.- Necessitem una solució definitiva, perquè al no estar contemplat 
com a préstec ens malmet el romanent de tresoreria. L’Interventor treballa la 
possibilitat de negociar un préstec a llarg termini. El departament d’Economia vol que 

fem un pla de sanejament. Varem anar amb en Lluís a Política Financera i ens varen 
demanar el pla i ens varem comprometre a tenir-lo preparat per quan tinguem liquidat 

el 2012. Ells el demanen a cinc o sis anys, però nosaltres els varem demanar que ha 
de ser a més llarg termini. El pla de sanejament ha d’anar lligat amb el refinançament. 
Sr. Crespiera. Comenta que el seu grup va proposar que fos a quinze anys.   

 
Sr. Navarro.-  Fa un prec demanant que se’ls informi per tal de no haver de preguntar 

durant els transcurs de les sessions de ple. 
 
Sr. Navarro.-  Pregunta pel semàfor de la ctra. De Manresa 

Sr. Capdevila.- S’ha demanat un pressupost de les reparacions i modificacions que 
volem fer, però no es donen cap pressa per respondre i no podem canviar d’empresa. 

Voldríem que fós un semàfor intel·ligent. 
Sr. Alcalde. Aprofitaríem per arreglar-lo i a la vegada canviar el sistema de 
funcionament 

Sr. Clusella.- Relacionant aquest tema amb el PUOSC, tenen una reunió a 
Governació, per veure si de la subvenció per la millora de semàfors que està al 65 % 

poder augmentar el percentatge per reparar el semàfor espatllat actualment. 
 
Sr. Navarro.- Sobre la documentació de Club Esportiu Moià, va veure que ens havien 

comunicat que la Junta ha dimitit i no en sap res més. Pregunta si s’estan buscant 
solucions. 

Sr. Alcalde.- Respon que s’han reunit dues vegades, per parlar i comunicar que de 
moment no podrem fer la transferència i que és un problema que cal trobar-hi 

solucions.  
 
Sr. Navarro.- Sobre la contractació de dues persones per fer un estudi del pressupost 

i del personal, han vist que continuen treballant. Fa un prec reiterant que tot i les 
urgències, haurien de poder disposar d’informació sobre aquesta continuïtat i de tots 

els temes en general. També demana que se’ls expliqui la feina que han fet que no en 
saben res.  
Sra. Tarter.- S’afegeix a la queixa sobre la pròrroga de la contractació de les dues 

persones esmentades i li sap greu que no se’ls informi més assíduament. 
Sr. Alcalde.- Entomem les queixes i es tracta que ningú s’hagi de queixar. Amb la 

Junta de Portaveus espera que això no es repeteixi més. Explica que es va contractar 
aquestes dues persones per fer un treball de reorganització de l’Ajuntament, que havia 
d’estar acabat el dia 28 de febrer, però que no ha estat possible la seva implantació. El 

tema del catàleg ens ho ha endarrerit. Es va contractar, posant una data de finalització 
de la tasca per la qual estaven contractades i no s’ha pogut complir, la feina està a 
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punt d’acabar-se i es podia fer aquesta ampliació del contracte, precisament perquè la 
feina no s’havia acabat i aquest és el motiu de la pròrroga d’aquest contracte. Vol 

deixar clar que aquest canvi organitzatiu portarà estalvi, eficiència i estabilitat als 
regidors i al personal. 
 

Sra. Tarter.- Es varen fer les negociacions amb el comitè d’empresa respecte al 
catàleg? 

Sra. Ferrer.- No era una negociació sinó una comunicació al comitè. Els representants 
del personal varen manifestar per escrit, en què no estaven d’acord respecte al catàleg 
que eren tres punts. Ara està en exposició pública i en període de presentació 

d’al·legacions. 
 

Sra. Tarter.- Recorda que varen quedar de crear la comissió de seguiment del 
pressupost. 
Sr. Alcalde.- Es compromet tal i com es va acordar, que en un període de tres o 

quatre mesos es convocaria als portaveus del grups municipals per fer un seguiment 
de l’estat d'execució del pressupost. Encara estem dins dels tres o quatre mesos, però 

assegura que es convocarà aviat.   
 
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. Es produeix una 
intervenció. 
 


