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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DIA VINT DE MARÇ DE 2014, NÚM. 4 
 

Data i hora d'inici: Dia 20 de març de 2014 a les 20.30 hores 
Data i hora de finalització: Dia 20 de març de 2014 a les 22.00 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. Juan Maria Navarro i Clarà  

Sr. LLorenç Fort i Vidal 
Sra. Sara Verdaguer i Vilaró 
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau 

Sr. Josep Pladevall i Moya 
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  

Sra. Maria Mercè Monrós  i Tarté 
 
Excusen la seva absència 

Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés  
 

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  

 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 20 DE FEBRER I 27 
DE FEBRER DE 2014 
 

L’Alcalde obre la sessió i llegides les actes de les sessions ordinària de data 20 de 
febrer de 2014 i extraordinària de 27 de febrer de 2014, que s’han lliurat a tots els 

regidors, es consideraran aprovades si no hi ha objeccions per part dels assistents. 
 
Es formulen les següents esmenes: 

Acta del dia 20 de febrer de 2014 pàg. 20. 
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Sr. Fort.- En l’apartat de donar compte dels Decrets, quan intervé el Sr. Navarro hi 
consta la relació dels  Decrets dels quals pregunta, però no hi consten les respostes 

rebudes. 
Sra. Secretària: Ja ho revisaré. 
  

El sr. Alcalde proposa que es resolgui aquest error material fent la inclusió en l’acta 
definitiva, declara aprovades les actes per unanimitat i ordena la seva transcripció al 

llibre corresponent 
 

2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DE 

TERMES ENTRE MOIÀ I MONISTROL DE CALDERS 
 

DICTAMEN 
 
Vist que a instància del Departament de Governació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya i en execució del Mapa Municipal de Catalunya, s’ha iniciat 
l'expedient de delimitació del terme municipal de Moià amb el municipi de Monistrol de 

Calders, amb l'objecte de fixar la línia de terme entre aquests dos municipis limítrofes. 
 
Vist que el director General d'Administració Local va assenyalar l'inici de les operacions 

de delimitació entre els municipis de Monistrol de Calders i Moià pel dia 27 de febrer de 
2014 a les 13.00 hores.  

 
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 de Monistrol de 

Calders i Moià, la qual varen signar els integrants de les comissions de delimitació 
d'aquests dos municipis. 
 

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 
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 mamcomunitats de Catalunya. 

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple es proposa al Ple 

de la Corporació l'adopció dels presents 
 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar les actes corresponents  a les operacions de delimitació entre els 

municipis de Monistrol de Calders i Moià, que es varen signar a la seu de l’Ajuntament 
de Monistrol de Calders els dies i hores designats a tal efecte. 
Segon.- Comunicar-ho a l’Ajuntament de Monistrol de Calders i al Departament de 

Governació i Administracions Públiques (Direcció general d'Administració Local). 
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Sr. Clusella.-  És una més de les operacions de delimitació del terme municipal amb 
els municipis limítrofes.  

Sr. Navarro.- Jo hi vaig assistir a aquesta reunió.  
 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 

dictamen. 
 

3. NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL A LA COMISSIÓ 
D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI DE SERVEIS SOCIALS 2013-
2015 

 
DICTAMEN 

 
Vista la comunicació rebuda del Consell Comarcal del Bages en data 10 de febrer de 
2014 sol·licitant el nomenament del representant municipal a la Comissió d’avaluació i 

seguiment del conveni de serveis socials 2013-2015,  
 

Atès allò que disposa l’apartat 12 del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i els Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per 
a l’organització i el finançament del serveis socials bàsics i politiques d’igualtat 2013-

2015, 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Nomenar la regidora Glòria Mascaró i Crusat com a membre de la Comissió 
d’avaluació i seguiment del conveni de Serveis Socials 2013-2015 del Consell Comarcal 
del Bages en representació de l’Ajuntament de Moià. 

 
Segon.- Donar trasllat de la resolució presa al Consell Comarcal del Bages per al seu 

coneixement i efectes. 
 

Sra. Mascaró.- El fet de formar part d’aquesta Comissió implica fer un seguiment del 
conveni i que es compleixin els pactes que hi ha establerts i, a més, els municipis de 
menys de 20.000 habitants hi podran fer aportacions i discutir possibles variacions 

durant la seva vigència. 
 

Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 
dictamen. 

 

4. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL 
DE LA LLIGA DE DEFENSA DE L’ARBRE FRUITER, DE  MODIFICACIÓ I 

NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL 
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PROPOSTA D’ESMENA AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE LA LLIGA DE DEFENSA DE 

L’ARBRE FRUITER, DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I NOMENAMENT DE 
MEMBRES DEL CONSELL 
 

Sr. Alcalde.- S’ha proposat una esmena al present dictamen i s’hauria de posar a 
votació la inclusió d’aquesta esmena.  

 
A la Comissió Informativa es va votar elevar a dictamen la proposta amb l’exclusió 
d’un representant de l’AMPA de l’Escola Pública, perquè van manifestar que no 

formarien part de la Composició com a membres del Consell Sectorial de la Lliga de 
Defensa de l’Arbre Fruiter. 

 
Entre la Comissió Informativa i el Ple d’avui, concretament ahir dia 19 de març, la 
regidora de CIU, sra. Tarter, va confirmar que l’Escola Pública finalment nomenaria un 

representant per formar part del Consell.  
 

L’esmena consisteix, doncs, en afegir a la composició el representant de l’AMPA de 
l’Escola Pública i el membre nomenat, sra. Mercè Soler Ferrer. 
 

Sr. Navarro.- Volem felicitar la labor de la Maria, per aconseguir afegir-hi això, perquè 
ja havíem dit en altres comissions que hi trobàvem a faltar la representació d’aquesta 

escola. 
 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat aprova la inclusió de l’esmena 

proposada 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE 

LA LLIGA DE DEFENSA DE L’ARBRE FRUITER, DE MODIFICACIÓ DE LA 
COMPOSICIÓ I NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL 

 

DICTAMEN 
 

Vist que en la sessió ordinària del dia quatre de juliol de dos mil tretze el Ple de la 
Corporació per unanimitat dels assistents va prendre l’acord inicial de constituir el 

Consell Sectorial de la Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter de Moià, juntament amb el 
seu Reglament regulador. 
 

L’article 3 del Reglament aprovat inicialment contemplava una composició del Consell 
Sectorial que no ha pogut reexir a causa de la negativa d’alguna de les entitats 

convidades a formar-ne part i a designar-hi representants, la qual cosa obliga a 
redefinir i modificar la composició inicial amb la finalitat d’assegurar el màxim nivell de 
participació ciutadana possible. 

 
Atès allò que disposa l'article 61 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 

pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
matèria d’òrgans de participació ciutadana sectorial, 
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Considerant que per acord del Ple, es poden crear òrgans de participació sectorial en 
relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que per la seva naturalesa ho 

permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de les seves 
associacions en els assumptes municipals. 
 

Considerant el contemplat a l’article 131.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, la composició, organització i àmbit d’actuació dels consells 
sectorials seran establerts en el corresponent acord plenari. 
 

Vist el resultat negatiu de la informació pública. 
 

Atesa la necessitat de modificar l’article 3 pels motius més amunt exposats. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple es proposa al Ple 

de la Corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la constitució del Consell Sectorial de la Lliga de 

Defensa de l’Arbre Fruiter de Moià, amb la modificació de la composició de l’article 3 i 
el nomenament dels membres del Consell, la redacció del qual és la següent: 

Article 3 Composició 

El Consell Sectorial de la Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter tindrà la següent 
composició: 

a. El President, que serà l’Alcalde de Moià. 
b. El Vice-president, que serà el Regidor/a que tingui atribuïdes les competències 

de cultura de l’Ajuntament de Moià. 
c. Els Vocals, que seran: 

 El regidor/a que tingui atribuïdes les competències de Medi Ambient de 

l’Ajuntament de Moià. 
 Un representant de l’Associació Defensa Forestal designat pel Ple de 

l’Ajuntament de Moià. 
 Una persona designada per la família del tenor Francesc Viñas. 

 Un representant del centre d’ensenyament Escola Pia, designat pel 
Consell Escolar del Centre. 

 Un representant de l’Associació de Gent Gran de Moià, designat per 

aquesta. 
 Un representant de les entitats excursionistes, designat pel Ple de 

l’Ajuntament. 
 Un representant de les entitats culturals o de promoció de la música 

designat pel Ple de l’Ajuntament. 

 Un representant per cada Grup Polític Municipal designat pels seus 
Portaveus. 

 Un representant de l’AMPA de l’Escola Pública 
 Un representant de l’AMPA de L’IES 
 Un representant del Cercle Artístic del Moianès 
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Les entitats representades al Consell hauran de nomenar un representant titular i un 
representant substitut del titular. 

 
El Secretari del Consell serà el Secretari de l’Ajuntament o persona en qui es 
delegui, que assistirà a les reunions amb veu i sense vot. En cas que la persona en qui 

es delegui sigui un membre del Consell, mantindrà veu i vot. 
 

La durada del mandat dels membres del Consell, coincidirà amb el mandat de la 
Corporació Municipal. Cada cop que es renovi la Corporació, s’haurà de renovar la 
totalitat del Consell. 

 
SEGON.- Nomenar als membres titulars que composaran el nou Consell Sectorial de la 

Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter: 
 
Albert Clusella i Vilaseca - Regidor de Medi Ambient 

Josep Roca i Iglesias - Associacio Defensa Forestal Els Cingles 
Francesc Lerín i Vilardell – Membre de la família del Tenor 

Marian Baqués i Trenchs - Escola Pia de Moià 
Josep Armadans i Sañé – Associació de Gent Gran de Moià 
Neus Purtí i Cirera - Entitat excursionista CAU 

Nona Arola i Vera – Joventuts Musicals 
Joan Capdevila i Clarà, Joan Maria Navarro i Clarà, Mercè Monrós i Tarté – Grups 

Polítics municipals. 
Mercè Soler Ferrer - AMPA Escola Pública 
Josep Maria Riera Molas - AMPA IES 

Xavier Vidal i Sans - Cercle Artístic del Moianès 
 

TERCER.- Publicar el Reglament aprovat per un termini de trenta dies, al BOP, al 
DOGC, al tauler d’anuncis, a la web municipal, i a un diari de màxima difusió. 
 

Sr. Navarro.- Coincideixen el Regidor de Cultura i el representant del grup municipal 
en la mateixa persona.  

Ens brindem des del nostre grup a col·laborar amb aquest Consell per a intentar 
dinamitzar, actualitzar i fer una festa de l’arbre que ens hi trobem tots bé. Ens oferim 

al regidor i ens brindem per a donar un cop de mà sempre que faci falta. 
Sr. Capdevila.- La idea d’aquest Consell, potser més que fer la Festa, seria veure com 
podem arrencar per a fer un treball durant tot l’any. És el sentit d’aquet Consell i poder 

fer una festa que estigui a l’alçada. 
 

Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 
dictamen. 

 

5. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL, 
DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUACIÓ DE BARCELONA. 
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DICTAMEN 
 

En data 19 d'octubre de 2012 es va publicar al BOPB l'anunci d'aprovació definitiva de 
l'Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de 
la Diputació de Barcelona. 

 
Aquesta Ordenança substitueix i deixa sense efectes l’Ordenança, de 12 de juliol de 

2011, publicada al BOPB de 15 de juliol de 2011. 
 
La Diputació ha redactat aquesta ordenança amb la finalitat d'adaptar l’anterior a les 

determinacions de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de la Llei 5/2912, de 20 de març 
i de la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 
Atès allò que disposa l’article 178 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
Decret  Legislatiu /2003, de 28 d'abril, l'aprovació de les ordenances i els reglaments 

locals s'ha d'ajustar al procediment següent:  
 

a) Aprovació inicial del Ple.  
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, 
perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.  

c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 
definitiva del Ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial 

esdevindrà definitiu. 
 
Vista la conformitat amb la proposta dels tècnics que signen al peu d’aquesta, 

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple es proposa al Ple 

de la Corporació d’adopció del següents  
 
ACORDS 

 
PRIMER.-Aprovar inicialment l'Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de 

seguretat i de salut pública de la Diputació de Barcelona de conformitat amb el text de 
l’ordenança tipus publicat al BOPB de 19 d'octubre de 2012 per la Diputació de 

Barcelona. 
 
SEGON.-Aprovar els nous models d’instàncies, declaracions i comunicacions adaptats 

al text d’aquesta nova ordenança que figuren a l’expedient. 
 

TERCER.-Sotmetre la resolució aprovada a informació pública per un període mínim de 
trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments mitjançant edictes al 
Tauler d’anuncis, al BOP, al DOGC i a la Web Municipal. 

 
Sr. Clusella.-  Tot i estar aprovades aquestes ordenances per l’Ajuntament, l’any 

2011, l’any 2012 Diputació va modificar-les incorporant regulació en cas de risc 
d’incendis. Per tant aprovem l’Ordenança reguladora tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
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Sra. Tarter.-  Vàrem sol·licitar un informe de l’enginyer a la Comissió Informativa, tot 

i que vàrem dir que hi votaríem a favor. Aquest informe ja ens l’heu fet arribar i 
agraeixo a l’enginyer Municipal la pressa en redactar-lo per a resumir-nos el contingut 
d’aquestes dues ordenances. 

Sr. Navarro.-  Nosaltres estem en la mateixa situació. Ens havíem posicionat a votar 
que no perquè no teníem l’informe, però ara votarem que sí. 

Sr. Alcalde.-  Va ser una feinada per l’enginyer, nosaltres enteníem que al ser una 
proposta de la Diputació s’havia d’aprovar, al demanar-ho es va poder fer i ja està. 
Celebro que ho puguem aprovar. 

 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 

dictamen. 
 

6. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN 

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

 
DICTAMEN 
 

En data 19 d'octubre de 2012 es va publicar al BOPB l'anunci d'aprovació definitiva de 
l'Ordenança tipus d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives 

de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta Ordenança substitueix i deixa sense efectes l’Ordenança, de 12 de juliol de 

2011, publicada al BOPB de 15 de juliol de 2011. 
 

La Diputació ha redactat aquesta ordenança amb la finalitat d'adaptar l’anterior  a les 
determinacions de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de la Llei 5/2912, de 20 de març 
i de la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 
Atès allò que disposa l’article 178 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

Decret  Legislatiu /2003, de 28 d'abril, l'aprovació de les ordenances i els reglaments 
locals s'ha d'ajustar al procediment següent:  

 
a) Aprovació inicial del Ple.  
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, 

perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.  
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 

definitiva del Ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial 
esdevindrà definitiu. 
 

Vista la conformitat amb la proposta dels tècnics que signen al peu d’aquesta, 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció del següents  
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ACORDS 
 

PRIMER.-Aprovar inicialment l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles 
públics i activitats recreatives de la Diputació de Barcelona de conformitat amb el text 
de l’ordenança tipus publicat al BOPB de 19 d'octubre de 2012 per la Diputació de 

Barcelona. 
 

SEGON.-Aprovar els nous models d’instàncies, declaracions i comunicacions adaptats 
al text d’aquesta nova ordenança que figuren a l’expedient. 
 

TERCER.-Sotmetre la resolució aprovada a informació pública per un període mínim de 
trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments mitjançant edictes al 

Tauler d’anuncis, al BOP, al DOGC i a la Web Municipal. 
 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 

dictamen. 
 

B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚM. 33/2014 AL NÚM. 

58/2014. 
 

A continuació i en compliment del que preveu l’article 42 del vigent Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, es dóna compte dels Decrets, que fent 
ús de les atribucions que reglamentàriament té atribuïdes, ha dictat l’Alcaldia des de la 

data de celebració de la darrera sessió plenària fins la data de redacció de l’ordre del 
dia del present Ple, correlativament numerats del núm. 33/2014 al núm. 58/2014, 

ambdós inclosos els quals han estat a disposició dels membres de la Corporació des de 
la convocatòria de la present sessió plenària i es recullen a  l’expedient de la sessió  
 

8. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE LES 
SESSIONS DE DATES 19 DE FEBRER I 5 DE MARÇ DE 2014 

El Ple pren coneixement de tots els acords que ha adoptat la Junta de Govern Local 
des de la darrera sessió plenària ordinària del dia 20 de febrer de 2014.  

Sessions de dates 19 de febrer de 2014 i 5 de març de 2014. 
 
C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 

MOCIONS 

Sr. Navarro.-  Nosaltres presentem una moció de Moià Deute que ens l’ha fet arribar i 
la volem posar a consideració del Ple pel seu debat. 

Sr. Alcalde.-  Posem a votació el fet d’incloure aquesta moció i debatre-la. 

Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents acorda debatre i 
sotmetre a votació la present moció. 

Sr. Navarro.- Qui la llegeix?. L’Anna. 
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Sra. Tarter.- Havíem quedat a la Comissió Informativa que seria un membre e 
l’Associació Moià Deute qui la llegiria, parant el Ple, no sé si heu acordat una altra 

cosa, però n’havíem parlat. 

Sr. Navarro.-  No, no havíem acordat res en concret, però que ho llegeixi l’Anna. 

 

“Proposta de moció que l’Auditoria Ciutadana del Deute i l’Associació veïnal 
d’afectats pel deute municipal de Moià (Moià Deute) presenta al  grup 

municipal de l’ajuntament de Moià: Entesa per Moià  
 
Atesa la crítica situació de l’ajuntament de Moià, amb un deute per càpita dels més alts 

de Catalunya i de l’Estat Espanyol, amb una total manca de liquiditat per fer efectius 
els pagaments a proveïdors, que el va obligar a acollir-se al RDL 4/2012 amb una 

quantia superior al seu pressupost anual, que  sumada a la resta d’obligacions per 
crèdits a llarg termini suposava més del 300 % dels ingressos ordinaris anuals. 
 

Atès que aquest endeutament, forjat de manera ininterrompuda al llarg de més de 20 
anys, amb romanents negatius de tresoreria a cada exercici, sense l’adopció de cap pla 

de sanejament efectiu, i sense que, per part dels organismes de tutela financera de la 
Generalitat ni de la Sindicatura de Comptes s’efectués cap advertiment ni es prengués 
cap mesura per evitar i corregir la seva progressió.  

 
Atès el gran esforç que està fent el conjunt de la ciutadania de Moià suportant una 

elevada fiscalitat i que l’actual govern municipal, renovat aquesta legislatura, ha aturat 
el creixement del deute, ha equilibrat el balanç econòmic per primer cop en els darrers 
20 anys i ha sanejat el dia a dia, de manera que està pagant totes les seves factures a 

30 dies. 
 

Atès que els grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats del PSOE i PP van 
presentar conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 d’agost de 
2011, en lectura única i deixant només de termini per presentar esmenes fins les 14h 

del dia 1 de setembre, i que aquesta reforma, un cop aprovada, va consagrar 
l’obligatorietat del pagament del deute de les institucions per sobre de qualsevol 

política pública per garantir el benestar de la ciutadania. 
 

Atès que el deute públic representa avui un dels principals problemes de les 
institucions públiques i  afecta quotidianament la vida de la ciutadania i els serveis 
públics, degut a l’obligatorietat de les institucions de fer front prioritàriament al deute 

financer, per davant dels serveis públics i el manteniment de les estructures de 
solidaritat i benestar. 

 
Atès que a Moià el compliment de l’obligatorietat del pagament del deute, consagrat 
constitucionalment per l’acord anteriorment esmentat, condiciona fortament 

l’estructura del pressupost municipal, encara més una vegada obtingut l’import de 
7.936.377,62 euros  corresponent al pagament de proveïdors previst en el RDL 

4/2012.  
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Atès que els costos financers d’aquest Pla de Pagament a Proveïdors 2012, impulsat 
pel Ministeri  d’Hisenda i Administracions Públiques, han estat fortament qüestionats 

pels seus elevats interessos (el 5,939 % inicial), mentre que les entitats bancàries que 
el financen ho fan amb diners públics que han rebut a un interès inferior a l’1 %. En un 
càlcul aproximat i en una previsió de quinze anys, els interessos poden suposar uns 

costos gairebé de 4.000.000 d’euros que hauria de pagar l’ajuntament i, per tant, la 
ciutadania de Moià. 

 
Atès que actualment i en relació a les presumptes irregularitats que estan en l’origen 
de la major part d’aquest deute, hi ha causes obertes al Tribunal de Comptes i al Jutjat 

d’Instrucció núm. 3 de Manresa, la resolució de les quals podria demostrar que, no 
només els interessos sinó també el principal del deute pot tenir també la consideració 

de deute il·legítim.  
 
 Atès que, com ha reconegut l'Expert Independent de les Nacions Unides sobre els 

efectes del deute extern en el seu informe de 13.08.2013, "les càrregues excessives de 
deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el 

desenvolupament en els països deutors a través de la desviació de recursos dels 
serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes 
internacionals d’alleugeriment del deute". I així mateix, la Resolució aprovada pel 

Consell de Drets Humans del les Nacions Unides en sessió de 5 de juliol de 2012 
recorda que “tot Estat té la responsabilitat primordial de promoure el desenvolupament 

econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, té el dret i l’obligació de 
triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de veure condicionat 
per fórmules específiques de política econòmica externes" i afirma que, “des del punt 

de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons oportunistes en condicions 
abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per a complir les 

seves obligacions en matèria de drets humans, especialment els drets econòmics, 
socials i culturals". 
 

Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes i 
executades a nivell internacional, que la cancel·lació dels deutes il·legítims ha  estat 

possible en el passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i que 
aquesta cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les necessitats 

bàsiques de la població. 
 
Atès que NNUU recomana que les legislacions nacionals contemplin les causes 

d’il·legitimitat del deute, i els casos recents del govern noruec i equatorià ens 
demostren que els poders públics poden fonamentar-se en aquesta il·legitimitat per 

negociar o anul·lar part del seu deute contret. 
 
Atès que per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals etc. 

s’està consensuant reconèixer, com a causa d’il·legitimitat del deute, el fet d’utilitzar 
mecanismes polítics i econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del deute, 

o les decisions polítiques que l’augmenten en contra de l’interès general de la població. 
 
Per tots els motius anteriorment exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament de Moià  

l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 

PRIMER. El Ple municipal considera il·legítims part dels interessos contrets amb motiu 
del finançament de les factures de proveïdors a través del “ Plan de Pago a 
Proveedores 2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (RDL 4/2012) 

“ per un import total de 7.936.377,62 euros al qual s’han aplicat uns interessos inicials 
del 5,939 %, mentre que el finançament ha estat fet amb diners públics obtinguts pels 

bancs a interessos inferiors a l’1 %. 
 
SEGON.  Impulsar accions de naturalesa política, com la petició d’iniciatives 

parlamentàries davant el Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya o la 
formulació de peticions “graciables” a l’empara del  Dret Constitucional de petició. 

 
TERCER. Instar al Ministerio perquè aturi temporalment la retenció del percentatge 
que correspongui de la PIE i deixi de meritar els interessos mentre no ens doni una 

solució definitiva, ens indiqui que devem exactament i quins són els interessos 
corresponents. 

 
QUART. El grups municipals signants d'aquests acords facilitaran, dins de les seves 
possibilitats i conjuntament amb l'Associació veïnal d'Afectats pel Deute Municipal de 

Moià, que forma part de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, la creació d’un 
grup de treball per a elaborar una auditoria ciutadana del deute de Moià, a fi i efecte 

d'avaluar i quantificar la xifra total del deute. 
 
CINQUÈ. Denunciar la manca d’informació amb què el Ministerio ha promogut i obligat 

els diferents ajuntaments a contreure els crèdits derivats de l’operació de sanejament 
financer. Garantir l’accés, al conjunt de la ciutadania, a la documentació relacionada 

amb aquests crèdits. 
 
SISÈ. Traslladar l’adopció dels presents acords i voluntats a la conselleria d’Economia i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a l’ICO i a les agrupacions i associacions de municipis. 

 
SETÈ. Instar a l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 

Catalunya a fer una declaració, a poder ser conjunta, de denúncia del procediment, 
característiques i condicions en què s'han plantejat les operacions del Pla de Pagament 
a Proveïdors instrumentades a través de l’ICO. 

 
VUITÈ. Fer públic aquest acord a través dels mitjans de comunicació de titularitat 

municipal (web municipal, Ràdio Moià...). 
 
Moià, 20 de Març del 2014” 

 
Sr. Alcalde.- Doncs el grup que ha presentat la moció que ens expliqui els motius o el 

que considereu oportú. 

Sr. Fort.- La moció ha estat presentada per l’Associació d’Afectats pel Deute de Moià, 
nosaltres l’hem agafat perquè considerem que estem d’acord amb aquests punts i 

considerem molt important els moviments ciutadans que estan enfocats cap a 



 
 

Pàg. 13/20 

aconseguir una major informació, una major transparència i penso que està adreçada a 
treballar conjuntament, en la mesura del possible tal i com diu l’apartat quart, amb 

l’Ajuntament per a fer aquest grup de treball i començar a elaborar aquesta auditoria i 
perquè arribi a la major quantitat de gent possible i que el poble sigui informat 
clarament. Estem molt agraïts que hagueu acceptat la moció i no sé si d’alguna 

manera, si seria oportú cedir la paraula als que l’han presentada, si ells volen, 
nosaltres hi estem d’acord, tot i que ja sé que dins un Ple no és normatiu. 

Els assistents al Ple no hi veuen cap inconvenient. 

Intervé el sr Jordi Crespiera, comentant que l’objectiu és informar al poble, que altres 
Ajuntaments han aprovat mocions com la present i finalment agraeix la bona disposició 

de tothom respecte a l’acceptació de debatre la moció. 

Sra. Tarter.- Primer de tot pensem que és necessari una explicació per part del nostre 

grup de perquè d’entrada, havíem arribat a un principi d’acord amb l’Associació per 
presentar conjuntament amb Entesa aquesta moció i després hem dit que no. Les 
reunions que vàrem fer amb regidors i l’Associació varen ser molt positives, amb bon 

ambient de treball, amb molt consens i ganes d’arribar a acords, però des de la darrera 
reunió fins avui han passat certes circumstàncies, que és el tema del Tribunal de 

Cuentas, que a nosaltres ens ha dolgut el comportament i l’actitud que ha tingut 
l’Associació publicant notes en el seu blog qüestionant absolutament tot, qüestionant el 
Fiscal, qüestionant l’Ajuntament i qüestionant també Convergència i Unió amb les 

notes de premsa. Nosaltres aquí ens vàrem sentir molt decebuts d’aquest 
comportament, perquè si l’Associació sempre ens ha dit que un gran objectiu és saber 

per explicar, ens va sorprendre sobre el tema del Tribunal de Cuentas que abans de 
saber i tenir accés a tota la documentació ja varen emetre judicis de valors, no?, de a 
veure què havia fet el Fiscal, i què havia passat. A nosaltres això ens va fer plantejar si 

l’Associació tenia realment una objectivitat per a poder fer aquesta feina que ens 
havíem compromès tots a fer i ens va decebre molt i ens va doldre. Aleshores 

nosaltres vàrem optar, d’entrada per no presentar la moció, que no vol dir que no la 
votem a favor, nosaltres aquell dia ens vàrem comprometre i estem completament 
d’acord amb tots els punts, tot i que hi ha unes modificacions que heu pactat Entesa i 

Ara Moià al darrer moment, que m’ha explicat ara la Montse, ja pensàvem votar a 
favor tal i com estava, també pensem votar a favor ara i res, volíem donar una 

explicació al Ple i a tots els membres de l’Associació de perquè no la presentem. Penso 
que s’ha de diferenciar molt, presentar, de votar. Treballarem conjuntament i esperem 

que no hi torni a haver falta de comunicació en aquest aspecte i treballarem 
conjuntament per explicar tot el que ha passat i esperem que no torni a succeir. 

Sr. Alcalde.- Per part d’Ara Moià també la votarem a favor. També ens hem sentit 

decebuts per segons quins comentaris i judicis de valors fets i més a la meva persona. 
Jo no he estat a les negociacions però em consta que hi ha hagut molt bona voluntat 

per part de tots i m’hagués agradat que s’hagués presentat conjuntament per tots els 
grups tal i com era la voluntat de l’Associació. 

Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova la present 

moció. 
 

 
PRECS I PREGUNTES 
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Sra. Tarter.- En un Ple vàrem fer un prec demanant rebre les convocatòries de les 

Juntes de Govern i volem agrair que ja s’ha atès aquest prec. Quan s’atenen els precs 
penso que s’ha d’agrair públicament. Cada vegada que es convoca la Junta rebem la 
convocatòria i l’acta anterior, amb la qual cosa estem més al dia de tot i facilita la el 

seguiment a la gestió del govern. 
 

Sra. Petitbó.- Nosaltres fem el prec, en relació al Carnestoltes que aquell dia va 
quedar tot molt brut i no es va netejar fins el dilluns o així. Demanem que per una 
festa com aquesta surti algú a netejar-ho abans.  

Sr. Capevila.- Dins les  mancances que tenim, varen sortir després de la rua, dues 
persones, varen poder netejar gairebé tot el circuit. Ja sé que es podia haver fet millor, 

però també és un problema de dedicar-hi més recursos. Són unes hores que s’han de 
pagar extra o s’han de compensar, però procurarem tenir-ho en compte. 
Sr. Navarro.-  Jo penso que quan a mi em va tocar fer aquesta feina, vaig intentar 

parlar amb regidors que ho havien fet altres vegades. Hi ha regidors que pregunten i 
n’hi ha que no. Potser si n’haguéssim parlat entre tots ho haguéssim pogut fer més bé.  

 
Sr. Pladevall.- Jo no sé si a través de l’Ajuntament em poden donar informació. 
S’està fent una guia telefònica del Moianès, i vull saber si l’Ajuntament n’està al cas, si 

és una cosa gratuïta o si es té alguna compensació per a fer-la, o com està. 
Sra. Ferrer.- Aquest projecte arrenca de fa molt de temps, quan una empresa privada 

havia proposat fer una guia de telèfons. Des del principi es va intentar que pogués ser 
una guia del Moianès amb participació dels deu ajuntaments. En definitiva, ho porta 
una empresa externa, el Consorci no hi té res a veure, els Ajuntament no hi tenen cap 

benefici i es finançarà amb  les aportacions de particulars i empreses que s’hi vulguin  
anunciar. A la Junta de Portaveus ja ho vaig comentar, tot i que no us vaig poder 

donar la informació del municipi que faríem constar a la guia com a Ajuntament de 
Moià. 
Sr. Navarro.- Més que tot la pregunta era perquè després de la Junta de Portaveus 

algú et deia, si a les entitats ja els costa trobar esponsors, si ve al poble una empresa 
forastera si val la pena fer aquesta guia, perquè ens està sangrant les possibles..... 

quan les entitats van a demanar els anuncis. Algú es va queixar d’això...sí, ja m’han 
vingut aquests, als altres els diré que no. Considerem que la guia pot ser vàlida tot i 

que ara amb Internet serveix menys, però diguem que estem escurant als industrials 
que si ja han col·laborat aquí potser diran que no a una altra entitat del poble per a fer 
una festa, però bé.... 

Sra. Ferrer.- Dues coses: abans de fer aquesta guia ens vàrem assegurar a través de 
l’ABIC que ningú tenia intenció de fer això, per no trepitjar ningú; i l’altra, fa dos anys 

havíem iniciat el tema del calendari i aquest últim any, com que sí que hi havia entitats 
que elaboraven un calendari i que amb això treien recursos..., justament fer el 
calendari que també ens sortia gratuït no es va fer. 

 
Sra. Verdaguer.- S’ha renegociat el lloguer de l’oficina de la Societat Municipal 

d’Aigües, tenint en compte que s’acabava el contracte o s’ha contemplat el canvi de 
local perquè el preu sigui a cost zero? 
Sr. Clusella.- Justament la setmana que ve tenim Consell d’Administració. En el 

darrer Consell vàrem acordar de renegociar-ho i serà un dels temes que tractarem. 
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Sr. Navarro.- A l’aprovar els pressupostos es varen haver de fer unes modificacions 
pel Museu amb més partida perquè no hi havia una solució pel seu funcionament. Què 

s’està treballant perquè no ho sé...jo vaig dir, el dotem molt més i ens ho acabarem 
gastant tot. Ha passat gener, febrer, ara ja ha passat març i si no hi ha solucions 
ràpides ens ho gastarem tot, semblava que havia de ser temporal, vàrem augmentar 

la partida per buscar una solució perquè no ens costés tant i voldria saber com està el 
tema. 

Sr. Alcalde.-  Ho estem treballant. 
 
Sr. Navarro.- Això és un prec i una pregunta. Hi ha un seguit d’Unitats d’Actuació, 

que ahir quan ens vàrem reunir amb en Lluís vàrem veure que hi ha unes previsions 
de morosos i en aquests llocs que tenim coses per cobrar hi dediquem poc esforç. Em 

dóna la sensació des de fora. Jo, vull fer una pregunta i dir, s’hi està treballant?, i un 
prec seria poder-hi participar, poder seguir què s’hi està fent, si s’ha convocat els 
veïns...Era un prec i una pregunta perquè em direu que hi esteu treballant però com 

que l’hem anada preguntant i la nostra percepció és que s’hi fa poc, potser s’hi fa molt 
no ho sé. 

Sr. Alcalde.-  Ho vàrem parlar ahir amb l’interventor i ho estem treballant, és molt 
difícil, és complicat i no hi ha una solució fàcil perquè són expedients molt enrevessats 
que són d’obres que no estan acabades....bé, hi ha diferents coses. Ja et vàrem 

comentar que hi estem treballant i hi estem posant tot l’esforç possible amb els 
recursos que tenim. Evidentment no estem per deixar res per cobrar però ho hem de 

fer ben fet, perquè no tot s’hi val en aquests casos. 
Sr. Navarro.- Jo feia el prec de dir...rebre una informació més acurada. 
 

Sr. Fort.-  Bé, jo ara ja fa tres mesos que no pregunto pel ROM i voldria preguntar 
com està malgrat la feina que tens, que tenies i que ara assumeixes més regidories, 

saber si tens alguna previsió de què farem. 
Sra. Ferrer.- Ens vàrem comprometre amb l’Anna que us faríem arribar una proposta 
per a poder engegar la Comissió de seguiment. Ara l’Anna em dirà “em tires la pilota a 

la teulada”. Vàrem dir que us faríem la proposta i que a partir d’aquí començaríem a 
treballar. 

 
Sr. Fort.- Volem fer una pregunta i és molt important per a nosaltres i en altres 

moments de la legislatura d’alguna manera ho he anat preguntant. És un tema que ja 
sabem que no estem d’acord. Ens agradaria que es tractés amb profunditat, perquè en 
algun Ple quan parlàvem de Moiàfutur, del Concurs de Creditors, se’ns va demanar que 

nosaltres valoréssim acuradament, fins i tot es va parar el Ple perquè prenguéssim 
consciència de tot això. La pregunta anirà sobre el TC, aleshores una mica per situar-

ho dins el context actual, sabem el deute que hi havia que era molt gran i el que tenim 
ara que està al voltant dels disset milions d’euros. També sabem que tot el deute s’ha 
generat durant les set legislatures, si alguna cosa ha passat ara, és que el deute s’ha 

reduït importantíssimament. Creiem que no s’ha explicat suficientment com s’ha 
generat aquest deute, és a dir, tenim els números del deute, de què són, del 

proveïdors i dels bancs, però no sabem a què s’han dedicat completament aquests 
diners que han vingut d’aquests préstecs. L’únic pas així directe que ha tingut un 
resultat, ens agradi o no ens agradi, és l’informe, que no pas la denúncia, que va fer al 

seu moment l’anterior grup MAP-Esquerra Republicana al Tribunal de Cuentas, que ha 
portat tota la investigació i tot aquest expedient. Aquí ha quedat el que ha quedat, 
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sobre les responsabilitats econòmiques, amb aquella inculpació inicial de vint-i-dues 
persones que ha quedat amb les tres persones que queden presumptes, que poden ser 

presumptes irregularitats comptables. Aquesta via del TC sembla que està, no en via 
morta, però sí que hi ha tota una part que sembla, reitero que això no és pas una 
sentència, però que està aturada, que sembla que no s’engegarà una altra vegada. 

S’ha apartat un conjunt de tècnics, a un conjunt de regidors, i s’han abandonat uns 
punts els quals es tractava, aleshores segons diu el punt quart del Decret que va sortir 

del TC. També per una altra banda l’Ajuntament no es va personar i la Societat 
Moiàfutur no va comparèixer ni va exercitar pretensió de responsabilitat, la qual cosa 
l’ha fet decaure en el seu dret, no? Com altres vegades hem parlat, nosaltres valorem 

que és insuficient l’actuació que s’ha fet, una actuació per part d’Ara Moià, de totes les 
informacions que tenim de totes les irregularitats i de totes les mancances que hi 

pugui haver. Creiem que no ha estat suficient ni sobretot ha estat efectiu. S’ha intentat 
fer diferents coses, algunes no les han acceptat, altres estan pendents de resposta, 
com els expedients que s’han portat a l’Oficina Antifrau, per tant, no creiem que hi 

hagi hagut una actitud per part d’Ara Moià, efectiva, activa i positiva que ens portés 
cap aquest coneixement que nosaltres volem tenir de tot això. I per fi la pregunta, 

amb tot aquest prol·legómen: a partir d’ara i sabent la decisió del Decret del TC, quin 
posicionament es prendrà des del grup Ara Moià, per avançar, que nosaltres ho volem, 
en el coneixement de tota aquesta situació que ens ha portat al deute aquest que 

tenim? 
Sr. Alcalde.- Nosaltres el que vàrem fer, va ser personar-nos com Ajuntament i com a 

Societat Municipal Moiàfutur en aquesta causa del TC, per investigar presumptes 
irregularitats comptables i per continuar en aquest procediment per aclarir tot això. Si 
us en recordeu, en el Ple en què ens vàrem posicionar com a part afectada, quan es va 

acabar ens vàrem constituir com a Junta General de Moiàfutur S.A. i vàrem acordar el 
mateix, que ens posicionàvem com a part afectada...perdó Maria? 

Sra. Tarter.-  Que el Ple no era per a personar-se, l’acord era de confiar en el Fiscal. 
Sr. Alcalde.- El que se’ns demanava des del Jutjat, era: us voleu personar com a part 
acusatòria o quin posicionament voleu tenir? El que vàrem dir era que ens 

posicionàvem com a part afectada. 
Sra. Tarter.-  Però això va ser amb un Decret d’Alcaldia. 

Sr. Alcalde.-  Sí, home clar, però el Ple va decidir i després vàrem fer un Decret . 
Sra. Tarter.-  Ens vàrem donar per assabentats. 

Sr. Alcalde.- Correcte, però el que vàrem fer va ser un Decret d’Alcaldia amb el 
posicionament del Ple, vàrem votar uns a favor i uns en contra. Vosaltres demaneu, jo 
ho exposo, podem estar o no d’acord i ho justifiquem i en parlem. No ens 

posicionàvem com a part acusatòria per les raons que vàrem expressar. El Fiscal, amb 
les proves que tenia, ha decidit que es personava per les coses que creia que es podia 

personar. A partir d’ara, el posicionament d’Ara Moià és el mateix del primer dia i el 
que formava part del nostre programa electoral, que deia que totes aquelles 
irregularitats que vegéssim les posaríem en coneixement. Així ho hem fet amb la 

Fiscalia, amb la Fiscalia de Medi Ambient pel problema d’abocaments que vàrem 
detectar, hem portat expedients a l’Oficina Antifrau, i aquest és el nostre 

posicionament. No sé què més hem de fer. Aquest és el nostre posicionament fins ara, 
a dia d’avui, i així pensem continuar a no ser que el grup decideixi que s’ha de fer 
alguna altra cosa. 

Sr. Navarro.- M’agradaria deixar clar que això que ens ha enviat el Fiscal, en tot 
moment va dient “....el Ayuntamiento de Moià no ha ejercitado la pretensión de 
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reponsabilidad contable i la Sociedad Municipal Moiàfutur S.A. ni ha comparecido en las 
actuaciones ni ha ejercitado...”. En tot cas si dius que ens hi vàrem personar, que no 

és veritat, perquè jo estic llegint un document... 
Sr. Alcalde.-  No ens vàrem personar com a part acusatòria... 
Sr. Navarro.- I de la resta també diu que no...”...no ha comparecido en las 

actuaciones ni ha ejercidtado la pretensión de responsabilidad...”. Aquí ens diuen que 
Moiàfutur i un dels imputats no es varen presentar.  

Sr. Alcalde.- No ens vàrem presentar com a part acusatòria. 
Sr. Navarro.- No, no ens vàrem presentar, el document és aquí.... En tot cas amb la 
Fiscal, que sembla ser que hi tens prou bones relacions, hauria de dir que es va 

equivocar al fer això.... 
Sr. Alcalde.-  Aquest comentari hi sobra perquè no sé ni qui és, ni la conec, i no sóc 

ningú jo per dir....home és que...què vol dir que jo la conec prou?, què insinues?, què 
vols dir amb això?... 
Sr. Navarro.- Perquè tu ens has fet comentaris no?... 

Sr. Alcalde.-  Perquè és la meva obligació, trucar a qui hagi de trucar per veure què 
s’ha de fer...no, no, no entenc el comentari perquè va amb molta mala llet i estaria bé 

que en el Ple aclarissis què vol dir aquest comentari que has fet. 
Sr. Navarro.-  Que tu hi tenies via oberta per parlar-hi, quan hem portat a Fiscalia a 
Barcelona hi parlaves sempre, i a mi no m’hi deixaves parlar, perquè hi parlaves tu, 

perquè et toca aquesta feina...jo com que no la puc fer no la faig, però tu...fa quatre 
dies ens vares reunir aquí al despatx i no sé què ens vares dir, és veritat o no?. 

Sr. Alcalde.- És un comentari absolutament....tú has anat també amb mi a la 
Sindicatura de Comptes com vaig anar en el seu moment amb en Ramon, i què, 
quants cops et penses que hi he anat jo?. La meva obligació com a responsable i com 

alcalde és vetllar per tots aquests procediments. No penso seguir contestant a 
aquestes coses i ja està. 

Sr. Navarro.-  Has dit que això tenia molta mala llet... 
Sr. Alcalde.- Home, i tant, tú ho utilitzes de manera demagògica... 
Sr. Navarro.- Tú al llarg d’aquesta legislatura m’has dit que era un cremat i cinquanta 

coses que he anat callant.. això cadascú se sent del seu. Però aquí sí que diu “...el 
representante legal de la Sociedad no ha comparecido en las actuacions....” i és així, 

ara no ens venguis que hem comparegut, no passa pas res, el fet és aquest, no cal 
que hi donem més voltes, però això ens ho diu el Fiscal. Em sembla que tu Maria que 

ho has llegit estaries en aquesta situació. Hi va haver un senyor dels imputats i 
Moiàfutur que no hi varen fer res. 
Sr. Alcalde.-  Si que hem fet coses, i hem fet el que havíem de fer 

Sra. Ferrer.- Puc fer un aclariment?. És que sempre parlem de personació, de 
personar-nos com a part afectada...Sí que és cert que el mes de maig es va fer un 

Decret d’Alcaldia, on es deia que ens personàvem com Ajuntament. Aquest Decret es 
va notificar al TC i es va nomenar com a representant legal el sr. Miquel Colom. La 
Societat Municipal no es va personar com a tal, però sí que és cert que des d’aquell 

moment les notificacions del TC han seguit arribant tant a l’Ajuntament de Moià com a 
la Societat Municipal Moiàfutur. Al mes d’octubre se’ns va tornar a demanar per doble, 

per tant jo aquí també voldria que quedés molt clar que la Societat s’ha desvinculat ho 
ha passat de tot. Quan se’ns va demanar a l’octubre o novembre si ens personaríem 
com a part demandant, ho vàrem votar al Ple, a la Junta General i es varen enviar les 

notificacions al TC. 
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Sra. Tarter.- Ès un procediment molt complicat, això ho hem estat vetllant molt tots i 
aquí hi ha diversos punts del procediment en què l’Ajuntament i Moiàfutur hi han de dir 

alguna cosa. Pel maig el TC envia una notificació a la Societat i a l’Ajuntament com 
administracions afectades, donant nou dies per personar-se. En aquest cas només és 
per personar-se. Aquí es fa un Decret d’Alcaldia on es diu que compareixem i 

encarraguem la defena i representació de l’Ajuntament de Moià a Miquel Colom. 
Moiàfutur no diu res, per tant el TC reconeix la personació de l’Ajuntament. Quan 

arriba el moment en què ens diuen si com administració afectada volem fer demanda o 
no, t’envien una altra notificació, dient tu ja estàs personat, digues-me si vols fer 
demanda o no. A Moiàfutur li diu: recorda que si vols fer demanda t’has de personar 

en temps i forma, tenies l’oportunitat de personar-te, aquí hi ha les confusions. 
Aleshores és quan hi ha l’acord de Ple i de la Junta General de Moiàfutur. Allà l’equip 

de govern porta, no decidir si ens presentem o no, sinó si confiem o no en el Fiscal. 
Aquests acords no s’envien al TC, no s’envien a la Sección Tercera d’Enjuiciamiento del 
TC s’envien al Fiscal, per això més endavant en el Decret del TC, diuen que no reben 

contestació de demanda de si volem o no, perquè no els hi enviem res. Aquí s’ha de 
ser molt curós i seguir el procediment. Que això no ha influenciat?, és clar que no, 

perquè el Fiscal fa la seva feina, per això hi és i nosaltres entenem, com ja vàrem dir 
en el Ple, que confiàvem en el Fiscal i que ni havíem de dir res si ens personàvem o 
no, ell té un criteri superior. 

Sr Alcalde.- És que sinó és com si diguessis com si el Fiscal no mirés si la cosa està 
ben feta o no i si es persona algú o no. 

Sra. Tarter.- Ara imagineu que al moment en què arriba aquest fet d’haver de 
presentar demanda o no, el Montràs, encara hagués estat alcalde. L’Ajuntament no 
s’hagués personat, ell no hagués anat contra ell mateix, per això hi ha el Fiscal per a 

protegir els interessos de l’Administració. Són detalls que s’han de tenir molt en 
compte. Aprofitant que tu has llegit el decret, a la demanda llegeixo ”...el presente 

procedimiento deriva de denúncia presentada por Don Francesc Torres Macià en fecha 
uno de diciembre de dos mil nueve, ante el TC a la que acompañaba las alegaciones 
formuladas contra la cuenta general de los ejercicios 2006, 2007 y 2008 por el grupo 

municipal MAP-ER, denuncia que señalaba una serie de deficiencias e irregularidades 
en la gestión económica del Ayuntamiento de Moià, que posteriormente en la fase de 

actuaciones previas, entendemos han quedado justificadas a excepción de los hechos 
que a continuación se indican y que consideramos constitutivos de responsabilidad 

contable...”  i a partir d’aquí enumera tot el tema de les dietes, el tema Bulgaria, tot 
això....però hi ha la frase aquesta que potser hauria de repetir perquè quedi clar,”....en 
la fase de actuaciones previas entendemos han quedado justificadas...”, o sigui el 

Fiscal quan analitza la instrucció prèvia de la Sindicatura de comptes que son tres mil o 
tres mil cinc-centes pàgines, entén que no hi ha indicis de responsabilitat comptable, al 

menys suficients. Ell entén que durant la instrucció, tots aquests temes que el MAP, 
denunciava en el seu moment han quedat justificats. És important llegir també la 
demanda, perquè us quedeu només amb el Decret, però s’ha de llegir tot l’expedient 

tot i que reconec que és molt pesat, però s’ha de llegir atentament. 
Sr. Fort.- No discutirem la resolució del Fiscal, ni molt menys, anava una mica abans, 

quan dèiem, no ha comparegut a les actuacions Moiàfutur però el mateix punt quart 
diu “....mientras se encuentre pendiente un proceso, podran ser admitidos como 
demandante o demandado quien acredite tener interés legítimo....” això potser vol dir, 

si ho entenc bé, que encara hi som a temps com a Moiàfutur de corregir-ho, si és que 
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vol dir això. Per descomptat que ha anat seguint les actuacions i ha anat rebent la 
informació a través de l’Ajuntament, però això es pot corregir encara.  

Sr. Alcalde.- Jo faria una pregunta al revés, pel que ens ha dit l’assessor jurídic 
hauríem d’iniciar un altre procés. Si ens haguéssim personat només com Ajuntament i 
el Fiscal diu que no ha trobat res?.....Nosaltres vàrem prendre una decisió a 

consciència, la vàrem exposar en el Ple i ja està tot dit. Tampoc l’hem interposada 
nosaltres aquesta denúncia.  

Sr. Navarro.- No cal donar-hi més voltes, les posicions de cadascú estan clares, o 
sigui ara, quan ens ha contestat el Fiscal, com que ens ha dit que no hi ha més 
problemes, això de Moiàfutur està molt ben fet... 

Sr. Alcalde.-  No està dient això. 
Sr. Navarro.-Però no hi farem res. Nosaltres tenim la visió de què no està ben fet , 

passarem pàgina, no farem res, val, no en parlem més... 
Sra. Tarter.- Però Joan aquí has de tenir molt clar què analitza el TC, en cap cas 
t’està dient que està tot ben fet. 

Sr. Navarro.- Com que al TC no li tocava analitzar això, ho farem analitzar per algú 
més o no?, perquè el deute si que el tenim i ha vingut d’alguna manera. Tan és?, 

doncs deixem-ho mort així, no en parlem més, ja està... 
 
Sra. Tarter.- Una pregunta és com està al tema de l’ampliació del cementeri en uns 

quants nínxols tenint en compte que s’havia contractat un arquitecte per a fer el 
projecte, que ja vaig veure una instància conforme l’havia presentat. Una altra 

pregunta és, no has comprat la xarxa, suposo que això que hi ha aquí no caurà  
Sr. Clusella.- Sobre els nínxols tenim el projecte, hi ha alguns petits detalls a millorar 
i una vegada acabat anirem per la licitació de l’obra que té un pressupost d’uns vint 

mil euros. Sobre la xarxa, quan va caure aquella peça es varen comprovar les altres i 
vàrem retirar les que es va creure més inestables. Vàrem treure el pes del pis superior 

i estem a l’espera d’una subvenció per fer-ho més ben fet.  
 
Sr. Pladevall.- Perdoneu, però em queda un regust, perquè dóna la sensació que hi 

ha confrontació entre els grups. Hi ha un deute pendent, una part ja l’estem pagant i 
la idea m’imagino que és que s’haurà d’acabar de pagar tot aquest deute. Aquí potser 

hi hauria una opció que seria, buscar...., primer s’ha de saber qui en té la culpa, que 
es veu que és mol difícil de saber. Si les coses es varen fer bé, també és molt difícil 

saber-ho, perquè allà on ho envies tots et donen la resposta de què en part sembla 
que està molt ben fet tot, però és clar aquí hi ha un problema i és que, es fa una 
piscina municipal, es pressuposten vuit-cents mil euros i en val un milió vuit-cents mil. 

Com ho  podem ser per saber aquest milió d’euros on va anar a parar, perquè a un lloc 
o altre va anar a parar. Com es pot fer, agafar aquests expedients i que algú ens 

digués, mira, d’aquest milió vuit-cents, cent varen anar a parar en una piscina que es 
va fer en un altre lloc, es va pagar un projecte que havia de costar cinquanta mil euros 
i en va costar cinc-cents mil....a mi em queda la recança de pensar que no estem fent 

suficient, no Ara Moià, ni Convergència ni Entesa, en el sentit ampli de tot l’aspecte de 
grups municipals, com Fiscalia.....a mi em dóna la sensació que això es morirà, anirem 

pagant el deute. Moià durant uns anys no tindrà el que ha de tenir que és cuidar els 
carrers i fer inversions i estarem tan contents. A mi m’agradaria que s’expliqués molt 
més bé del que s’està explicant, de com hem arribat a aquest punt.       

Sr. Alcalde.- Aquest expedient de la piscina i d’altres els vàrem portar a la fiscalia i 
ara són a l’Oficina Antifrau....i també estan a Manresa, però el que hem fet nosaltres 



 
 

Pàg. 20/20 

és portar-ho a l’Oficina Antifrau, perquè ens aclareixin tot això. Es va fer un informe 
amb un enginyer i amb aquest informe i la resta d’informes són a l’Oficina antifrau 

perquè ens ho aclareixin. 
Sr. Pladevall.- Però veient com funciona el país en general, el país català i el país 
espanyol no et dóna una alegria de dir, ja ens ho solucionaran, ja ho sabrem,  com que 

no dóna aquesta sensació, a mi em queda la idea que no sé qui, però ens estan 
prenent el pèl. El que farem és pagar el deute i quedar-nos a casa tan contents, no ens 

podrem ni queixar. No és culpa de ningú d’aquí això, ja ho entenc, però algú o altre 
n’ha de tenir la culpa.   
 

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 produeixen 
intervencions. 

 


