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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2013 NÚM. 12 
 

Data i hora d'inici: dia 24 d’octubre de 2013 a les 20.35 hores 
Data i hora de finalització: dia 24 d’octubre a les 23.00 hores 
Lloc de la sessió: Sala de Plens  

 
RELACIÓ D'ASSISTENTS 

 
Alcalde-President 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio  

 
Regidors/es 

Sr. Albert Clusella i Vilaseca  
Sra. Glòria Mascaró i Crusat  
Sr. Joan Capdevila i Clarà  

Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés  

Sr. 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 
 

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

 
O R D R E   D E L   D I A 

 

PREVI A DEBATRE ELS ASSUMPTE DE L'ORDRE DEL DIA 
 

Punts d'urgència a afegir a l'ordre del dia 
 

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, les següents propostes: 
 

PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D'APROVACIÓ DEL CONVENI 
DE CREDITORS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL MOIÀFUTUR SA 
 

INFORME PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D'ANUL·LACIÓ 
DELS ACORDS DE PLE DE DATES 27 DE JULIOL DE 2006 I 18 DE JUNY DE 2008 
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PROPOSTA AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE 
GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DE 25 DE JULIOL DE 2008 

SIGNAT AMB COMPROMÍS ECOLÒGIC SL 
 
Posat a votació, els assistents acorden per unanimitat la inclusió de les presents 

propostes a l'ordre del dia del present ple, les quals sotmetran a votació. 
 

A - ASSUMPTES A DELIBERAR  
 
1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2013 

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

11/2013 
 

Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent 

i  per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per suplements de 
crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits 

d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el 
respectiu servei. 
 

Considerant que amb data 9-10-2013, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 
Considerant que amb data 11-10-2013 es va emetre Informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 11-10-2013 per 

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

Vist que la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de data 17-10-2013 va 
rebutjar la proposta inicial, s’hi ha introduït esmenes que han resultat acceptades, i 
vist que en data 24-10-2013 s’ha emès el nou informe d’avaluació del compliment de 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària així com intervenció informa favorablement el 
conjunt d’esmenes introduïdes, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 

presents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2013 del 

pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent 

d’acord amb el següent resum per capítols: 



 
 

Pàg. 3/19 

ALTES BAIXES ALTES BAIXES

3.000,00 €        28.585,61 €      

3.936,93 €        5.950,00 €        

4.700,00 €        

5.700,00 €        4.650,00 €        

26.548,68 €      

4.700,00 €        

0,00 € 0,00 € 43.885,61 € 43.885,61 €

AJUNTAMENT

Modif. de crèdits 11/2013

INGRESSOS DESPESES

 
 

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. Santaeugènia.- Fa una explicació de les partides pressupostàries modificades tal i 
com consta a l’expedient. 

 
Sra. Tarter.- A la Comissió Informativa varen votar en contra però com que ens 

varem reunir, debatre i comentar aquesta modificació, ara hi votarem a favor 
 
Sr. Navarro.- Comenta que votaran a favor tot i no estar d’acord inicialment en 

alguns temes. Hem trobat col·laboració en l’equip de govern i n’hem parlat i pensem 
que en endavant serà més fàcil si es continua en aquesta línia.  

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

 
2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 

PER A L’ANY 2014 

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 

per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 

determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 

funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 

Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una 

Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals, obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 
 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 

 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 

l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 

Vist que la Comissió Informativa Permanent del Ple, en sessió celebrada el dia 17 
d'octubre de 2013 va rebutjar la proposta inicial, presentada per l’equip de govern, i 
s'ha presentat una nova proposta. 

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  

 
ACORDS 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 

l’exercici 2014 i següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de 

les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
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Ordenança fiscal núm. 1   -  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
Ordenança fiscal núm. 2   -  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 

Ordenança fiscal núm. 4   -  IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA 
Ordenança fiscal. Núm. 9 – TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 

MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,.. 
Ordenança fiscal núm. 14 -  TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS                  

COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
Ordenança fiscal núm. 19 -  TAXES DELS SERVEIS D’ OAL DEL MUSEU MUNCIPAL 
Ordenança fiscal núm. 23 – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ 

DOMICILIÀRIA. 
Ordenança fiscal núm. 25 – TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ 

ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL 
SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ 
RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS. 

Ordenança fiscal núm. 26 – TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
Ordenança fiscal núm. 27 – PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI D’ÀPATS 

A DOMICILI. 
 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 

dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el 
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que 

constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per 
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre 
de 2013: 

 
Ordenança fiscal núm. 1   -  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 

Ordenança fiscal núm. 2   -  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
Ordenança fiscal núm. 4   -  IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA 

Ordenança fiscal núm. 23 – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA 

 
Quart - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
 

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i 
aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 

publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà 
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 

seguidament:  
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Ordenança fiscal núm. 1   -  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
Ordenança fiscal núm. 2   -  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 

Ordenança fiscal núm. 4   -  IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA 
Ordenança fiscal núm. 23 – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ 

DOMICILIÀRIA 
 

Cinquè- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 

la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Sr. Santaeugènia.- Respecte a l’IBI per el 2014 hem de dir que hi ha una revisió dels 

valors cadastrals a la baixa en un 27%, que en principi semblava que s’aplicaria sobre 
el valor del 2013, però finalment cadastre va decidir que s’aplicaria, en el cas de Moià 

que estem al mig d’una ponència i que els valors finals els tindrem el 2017, 
directament sobre els valors finals. Això ens porta que el valor cadastral actual no 
difereix gaire, aquesta revisió diu que fins el 2016 gairebé no augmentarà el valor 

cadastral. Les bases liquidables per al proper any son bastants iguals que al 2013. Pel 
2014 hi ha la incorporació per una ponència, de la zona de la Pineda i a aquestes 

finques se’ls dóna el valor actual del sòl. No seria congruent que aquest sòl 
urbanitzable tingués un valor actual i que la resta de sòl urbanitzable del municipi 
tingui valor de la darrera revisió dels anys 2007 i 2008 i per tant molt més alt. Això 

comporta una pèrdua de valor de set milions d’euros amb tot el sòl urbanitzable del 
poble. Ens canvia el que teníem fins ara. Si volem mantenir la recaptació,  el coeficient 

que actualment és el 0,722 l’hauríem de passar al 0,737, però s’ha redistribuït 
l’import: el que per una banda es deixa d’ingressar pel sòl urbanitzable, s’hauria 

d’aplicar a l’urbà construït. Això suposaria un increment de l’1,6% però som conscients 
de la pressió fiscal d’aquest municipi i voldríem mantenir per l’any que ve el mateix 
coeficient que apliquem ara el 0,722, perquè si a uns se’ls rebaixa als altres que al 

menys no se’ls augmenti. El problema és que l’Ajuntament ingressaria 53, 54 o 55.000 
euros menys. Què passa si disminuïm ingressos amb la situació d’aquest Ajuntament?. 

S’aconsellaria augmentar-los d’una manera o altra. No ho voldríem fer. S’ha de 
presentar un pla de sanejament pels propers quatre anys que s’ha de validar per 
política financera i en el qual s’està treballant conjuntament amb la Diputació. Què 

proposem?. De moment proposaríem no revisar aquest coeficient del 0,722. Aprofitant 
que la normativa estatal permet una excepció que seria abans de final d’any tornar-lo 

a revisar. Ens hi acolliríem a l’espera de poder concretar el pla de sanejament, o sigui 
si ens accepten el pla amb menys ingressos. Si no fos així, hauríem de considerar en 
un ple abans de final d’any, revisar aquest coeficient del 0,722, prorrogant la decisió 

en relació al que es pugui decidir pel pla de sanejament. El que si podem contemplar 
en aquesta proposta, és revisar el valor de les finques propietat de famílies 
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monoparentals, nombroses o amb possible exclusió social i fer bonificacions. Per això 
el valor cadastral de la vivenda ha de ser inferior a cent- vint-i-quatre mil euros. 

Sobre l’IAE es proposa augmentar un 1,4% i la resta de les propostes són les que 
consten a l’expedient. 
 

Sra. Tarter.- Sobre l’IBI i la revisió dels valors cadastrals aquest 27%, la normativa 
permetia als ajuntaments que havien fet la revisió en el moment més alt de la 

bombolla immobiliària, revisar els valors cadastrals. Ens proposaven,en comptes de fer 
una nova ponència, adherir-nos al coeficient que ells proposaven del 0,73 que provoca 
aquesta baixada del valor, ens hi varem adherir, tot i els dubtes de l’interventor, 

perquè no sabíem si seria una rebaixa lineal, si afectaria de diferent manera. Nosaltres 
com a grup municipal varem comprometre’ns amb l’interventor i varem adquirir el 

compromís que si es produïa aquesta adhesió i la posterior rebaixa del 27% de cara al 
2014, ja que beneficiava als ciutadans, de cara als impostos laterals, no municipals 
més aviat, facilitarien l’aprovació de cara al 2014 del coeficient que sortís perquè 

l’Ajuntament mantingués la mateixa recaptació, que hem mantingut fins la Comissió 
Informativa. Aquí s’hi va afegir, una següent variable a l’equació, que va ser la 

ponència de valors de sòl urbanitzable, això no estava previst, i com a conseqüència 
d’aquest ponència del sòl urbanitzable tot i mantenint la recaptació, estaven provocant 
indirectament que dins la borsa de recaptació hi hagués un traspàs d’aportació i per 

tant que el sòl urbanitzable que no aportava tan, el sòl urbà hagués de compensar 
aquesta baixada. Tot i mantenir la mateixa recaptació estàvem provocant un augment 

a una part dels immobles. Aleshores aquí el tema aquest del coeficient que va anar a 
la Comissió Informativa, allà varem votar en contra perquè varem considerar que 
s’havia de continuar parlant. Aquesta setmana l’interventor ha anat de “bòlid” els 

informes els teníem a les set de la tarda, a una hora i mitja del Ple, entenem que és el 
que toca fer, mantenir aquest coeficient és el que ens toca. Hi ha hagut moltes 

variables pel mig, enteneu que ha estat un procés que si ens haguéssiu vist tots 
aquests dies com anàvem,... d’això la gent no se n’adona, però ha estat dens no?. 
Naturalment votarem a favor.Hem d’intentar explicar molt bé l’esforç que s’ha fet de 

cara a poder-nos adherir a aquest coeficient del Ministeri, que no podem rebaixar l’IBI 
però que fem esforços perquè hi hagi un benefici per altra banda, que la gent realment 

...i valorar l’esforç que hem fet tots per intentar posar-nos d’acord en aquest tema. Les 
altres taxes ja quedava tot clar. 

 
Sr. Navarro.- La proposta inicial del seu grup ja era congelar els increments en 
detriment d’aquest ingrés Ha anat bé perquè n’hem parlat i s’ha acceptat. Té un dubte, 

no té clar que si baixem el 27% es pagarà el mateix import que l’any anterior, seria 
una casualitat. Li agradaria veure un mostreig. Entenen la reserva per a un proper ple 

de poder-ho modificar 
 
Sr. Santaeugènia.- Amb la rebaixa no sap exactament els valors. Es compromet a 

revisar-ho abans de final d’any. 
 

Sr. Navarro.- Ho aprovem així amb el compromís de revisar-ho. 
 
Sr. Alcalde.- En el global hi ha una rebaixa d’uns cinquanta mil euros, pel que hem de 

tenir clar que hem de retallar aquest import en les despeses i tot i amb bona voluntat 
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hem de ser conscients del pla de sanejament i esperar que no ho haguem de repercutir 
amb impostos pels ciutadans. 

 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat del assistents aprova la present 
proposta. 

 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA 

INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE MALTRACTAMENT A LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA A LA COMARCA DEL BAGES. 

 

DICTAMEN 
 

El dia 15 d’abril d’ enguany va tenir lloc als Serveis Territorials d’Ensenyament de  la 
Catalunya Central la jornada de presentació del “Protocol per a la prevenció i la 
intervenció en situacions de maltractament a la infància i l’adolescència a la 

comarca del Bages”, elaborat per la CTIC del Bages (comissió tècnica 
interdepartamental de coordinació d’actuacions  adreçades als infants i als adolescents 

del Bages). 
 
La CTIC del Bages integra a professionals de tots els serveis que intervenen en la 

protecció dels infants i adolescents en situació de risc. Actualment la CTIC actua 
transitòriament com a comissió tècnica de la futura Taula Local d’Infància, a l’espera 

de l’aprovació del decret que  regularà la constitució de les Taules Territorials 
d’Infància creades per la llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència. 

 
El Protocol s’ha elaborat d’acord amb les directrius de la Direcció General d’Atenció a la 

Infància i  l’Adolescència i amb subjecció a l’art. 83 de la llei 14/2010 que disposa 
l’obligació de promoure l’establiment de protocols que assegurin una actuació integral  
dels diferents serveis implicats en la prevenció i la detecció dels maltractaments a 

infants i adolescents. 
 

El treball d’elaboració del protocol per part dels  professionals que integren la CTIC del 
Bages s’ha fet amb el suport de les respectives institucions i amb el coneixement del  

Consell d’Alcaldes.   
 
L’objectiu  principal del Protocol és el de  garantir, en les millors condicions possibles, 

la protecció dels infants i dels adolescents, residents o que es trobin eventualment a la 
comarca, de tot tipus de maltractament, establint mecanismes específics de 

coordinació, cooperació i complementació de tots els serveis implicats.  
 
En aquest moment és necessari aprovar el protocol per part de la corporació, a fi de 

formalitzar  la cooperació entre totes les entitats implicades i l’habilitació dels 
respectius professionals per actuar d’acord amb els termes que estableix el protocol, 

dins del marc legal que sigui vigent en cada moment.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al 

Ple de la Corporació l’adopció dels presents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions 
de maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages”, i 
habilitar a tots els professionals de l’Ajuntament per a la seva intervenció i cooperació 

en el treball en xarxa que regula. 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, a fi que traslladi tots 
els acords institucionals d’aprovació o d’adhesió  al Protocol  a la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya. 

 
TERCER.-  Encomanar el seguiment del protocol a la CTIC del Bages i a la comissió 

tècnica que la substitueixi en el si de la futura Taula Local d’Infància del Bages.  
 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 

dictamen. 
 

4. LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS 
ESCOLARS DE 25 DE JULIOL DE 2008 SIGNAT AMB COMPROMÍS ECOLÒGIC 
SL 

 
Vist el contracte per a la concessió administrativa del servei de menjadors escolars als 

centres docents signat el 25 de juliol de 2008, amb Compromís Ecològic SL, 
 
Vist que aquest contracte va finalitzar el 26 de juliol de 2013, en virtut de la pròrroga 

subscrita el 2 d’agost de 2013, la qual cosa determina que s’hagi de procedir a la seva 
liquidació reglamentària, 

 
Vistes les converses mantingudes amb el contractista sobre l’inventari patrimonial 
afecte al servei que ha de revertir a l’Ajuntament i sobre la determinació del saldo de 

la liquidació econòmica que en resulti, després de practicades les amortitzacions dels 
béns i equips aportats pel concessionari a la concessió, 

 
Vist l’inventari i liquidació practicats per la regidora d’Educació i l’Interventor Municipal 

que dóna un saldo a favor del contractista per import de 19.782,01€, 
 
Vist que el contractista té deutes pendents amb la seguretat social per import de 

4.731,27€ i amb l’Agència Tributària per import de 8.502,94€, 
 

Vista la condició tretzena del document de formalització del contracte de gestió del 
servei signat amb Aramark SA, en virtut de la qual l’Ajuntament s’obliga front a 
Aramark SA a realitzar totes les gestiones necessàries per tal de deixar totalment 

indemne a Aramark SA davant de qualsevol tipus de passius i deutes fiscals, salarials, 
de cotitzacions a la Seguretat Social i/o de qualsevol altre tipus meritades per 

l’anterior titular del servei Compromís Ecològic SL en relació amb els empleats 
destinats a la concessió abans de l’entrada en vigor d’aquest contracte, al marge que 
l’obligació de pagament es materialitzi amb caràcter posterior,  
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Considerant que l’Ajuntament s’obligà front a Aramark SA concretament, a retenir els 
imports que hagués de satisfer al concessionari anterior en concepte de liquidació del 

contracte per tal de saldar els deutes que l’anterior concessionari Compromís Ecològic 
SL tingués contrets i pendents de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social, 
 

Considerant per consegüent, que s’ha de reduïr l’import del saldo positiu de la 
liquidació aprovada en 13.234,21€, per tal de destinar aquest import al pagament 

directe dels imports que Compromís Ecològic té pendents de satisfer en data d’avui a 
l’agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
 

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’inventari de béns subjectes a reversió del contracte de concessió 

del servei de menjadors escolars signat amb Compromís Ecològic SL el 25/07/2008, 
redactat per la regidora d’Educació. 

 
Segon.-  Aprovar el saldo de liquidació d’aquest contracte de concessió, xifrant-lo en 
19.782,01€. 

 
Tercer.- Aplicar aquest saldo de liquidació al pagament dels deutes contrets per 

Compromís Ecològic SL amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social per import 
de 13.234,21€, adquirits per aquesta Societat durant la vigència del contracte, 
mitjançant transferència directa d’aquests imports a l’Agència Tributària i a la 

Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 

Quart.- Satisfer el romanent resultant del pagament establert a l’apartat precedent 
per import de 6.547,80€ a Compromís Ecològic SL. 
 

Cinquè.- Notificar els presents acords a l’interessat. 
 

Sisè.-  Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde-president per a 
l'adopció dels presents acords. 

 
Sra. Mascaró.-  Explica que s’ha liquidat el contracte amb Compromís Ecològic i degut 
als deutes contrets per l’adjudicatari hem preferit liquidar-los directament abans que 

no repercutissin en el nou concessionari del servei. 
 

Sra. Tarter.- Felicita la regidora per l’esforç titànic que ha hagut de fer. Comenta que 
el material queda de propietat municipal, que el nou concessionari no ens paga res per 
amortització. Té la preocupació que quan s’espatlli el material s’haurà de parlar amb 

Aramark SA per veure qui el reposa o qui paga les avaries. Votaran a favor 
 

Sra. Mascaró.-  El concessionari ha d’assumir les reparacions i el manteniment del 
que consta a l’inventari. Si s’espatlla algun electrodomèstic n’haurem de parlar. 
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Sr. Navarro.-  S’ha hagut de fer un esforç per arreglar una cosa que estava mal feta 
d’inici com moltes coses que ens estem trobant. Agraïm l’esforç que hi ha posat la 

Glòria. Esperem que el servei funcioni. 
 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 

dictamen.  
 

5. INFORME PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D'ANUL·LACIÓ 
DELS ACORDS DE PLE DE DATES 27 DE JULIOL DE 2006 I 18 DE JUNY DE 
2008 

 
Vist l’acord del Ple de 4 d’abril de 2013, d’incoació de l’expedient per a la revisió d’ofici 

de l’Acord del Ple de 27 de juliol de 2006, pel qual es va aprovar la concessió d’una 
subvenció al Club Esportiu Moià per un import de 4.726,39 € mensuals i durant un 
període de deu anys per tal de contribuir a l'amortització del préstec de 420.000,00 € 

concertat amb Caixa de Catalunya pel finançament de les obres d'instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol,  

 
Vist l’acord del mateix Ple de 4 d’abril de 2013, d’incoació de l’expedient per a la 
revisió d’ofici de l’Acord del Ple de 18 de juny de 2008 pel qual es va aprovar la 

concessió d'un ajut al CE Moià de 160.000€ pel finançament de les obres de "Reforma 
dels vestidors de la zona esportiva de la piscina" consistent en el pagament mensual 

per import de 2.094,85€, de la quota constant d'amortització del préstec concedit per 
Caixa Manlleu al Club, 
 

Vist el dictamen que acaba d’emetre la Comissió Jurídica Assessora, comunicat per 
correu electrònic a l’Ajuntament en data d’ahir, en el qual s'informa favorablement 

sobre la revisió d'ofici per causa de nul·litat de ple dret dels acords del Ple de 
l'Ajuntament de Moià de 27 de juliol de 2006 i de 18 de juny de 2008, mitjançant els 
quals s'atorguen uns ajuts econòmics al Club Esportiu Moià; s'informa favorablement 

sobre la nul·litat de ple dret de l'aval atorgat per l'Ajuntament de Moià el 18 de juny al 
préstec per al Club Esportiu Moià de Caixa Manlleu i s’informa desfavorablement sobre 

la revisió d'ofici de les penyores constituïdes sobre les subvencions atorgades per 
considerar que “....Vist el significat jurídic de la garantia, la Comissió considera que 

l'Ajuntament no ha assumit el deute contret pel CEM davant les entitats financeres. 
L’obligació que assumeix l'Ajuntament es únicament fer el pagament al qual pugui 
restar obligat per l'acte d'atorgament de la subvenció en un determinat compte 

bancari, per tal de possibilitar l'efectivitat de la penyora del dret de crèdit i evitar una 
eventual responsabilitat patrimonial derivada del pagament sense efectes alliberadors 

per a l'Ajuntament....” 
 
Atès allò que disposa l’article 102 de la Llei 30/1992 les Administracions Públiques, 

segons el qual en qualsevol moment, per iniciativa pròpia i previ dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora, les Administracions Públiques han de declarar d'ofici la nul 

· litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no 
hagin estat recorreguts en termini, en els supòsits que preveu l'article 62.1, 
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Considerant que en virtut de l’establert per l’apartat 5è d’aquest mateix article quan el 
procediment s'hagi iniciat d'ofici, el transcurs del termini de tres mesos des del seu 

inici sense dictar-se resolució produirà la caducitat de l’expedient, 
 
Considerant que baldament l’Ajuntament hagi suspès aquest termini en el moment de 

sol·licitar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, el termini torna a córrer des 
que té coneixement del dictamen emès per aquest organisme, 

 
Considerant, per consegüent, que urgeix de prendre la resolució definitiva que 
s’escaigui a fi d’evitar la caducitat de l’expedient incoat, 

 
Es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents  

 
ACORDS 

 

Primer.- Declarar la urgència del debat i votació d’aquesta proposta. 
 

Segon.- Declarar la nul·litat de l’Acord del Ple de 27 de juliol de 2006, pel qual es va 
aprovar la concessió d’una subvenció al Club Esportiu Moià per un import de 4.726,39 
€ mensuals i durant un període de deu anys per tal de contribuir a l'amortització del 

préstec de 420.000,00 € concertat amb Caixa de Catalunya pel finançament de les 
obres d'instal·lació de gespa artificial al camp de futbol. 

 
Tercer.- Declarar la nul·litat de l’Acord del Ple de 18 de juny de 2008 pel qual es va 
aprovar la concessió d'un ajut al CE Moiá pel finançament de les obres de "Reforma 

dels vestidors de la zona esportiva de la piscina" consistent en el pagament mensual 
per import de 2.094,85€ de la quota constant d'amortització del préstec concedit per 

Caixa Manlleu al Club per import de 160.000€ i de l’aval atorgat per l’Ajuntament per 
garantir l’operació. 
 

Quart.- Notificar la resolució presa als afectats amb els advertiments processals de 
rigor,a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas per al seu 

coneixement i efectes. 
 

Sr. Alcalde.- Explica que davant els convenis signats amb el CEM per subvencions 
atorgades per aquest consistori, es va demanar informe a la Comissió Jurídica 
Assessora de la seva validesa i la resposta ha estat que es consideren nuls de ple dret. 

Recorda que també tenim aquest mateix expedient al Tribunal de Cuentas.  
Al ser nuls de ple dret fa que ens impedeixi fer el pagament de la subvenció atorgada i 

ens obliga a buscar una solució, que ja era el nostre objectiu arreglar-ho d’arrel.  
 
Sra. Tarter.- Es va demanar la revisió d’ofici d’aquests acords de Ple a la Comissió 

Jurídica i ara nosaltres hem de declarar-ne la nul·litat, la Comissió no ho pot fer. 
Comenta perquè no es fa referència a l’article 102.4 de la llei 30/1992 que potser és el 

més interessant de llegir-se, ja que tracta dels danys i perjudicis que es poden 
demanar a l’administració. Això què vol dir, que qualsevol administració que pren un 
acord, s’adona que es va fer malament i el vol tirar enrera. Això pot causar perjudici a 

un tercer, però al causar danys i perjudicis se li ha de dir que qui l’ha causat és el 
responsable patrimonial. Aquest article diu que en la resolució s’hi pot incloure 
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l’apartat de danys i perjudicis, i això no hi consta, cosa que ja ha dit per activa i per 
passiva. El seu grup s’abstindrà en la votació. És probable que el club faci una 

demanda de responsabilitat patrimonial i estaran en tot el dret de fer-ho i gairebé en 
l’obligació.  
 

Sr. Navarro.- Votaran a favor perquè entenen que ho han de tirar endavant i ho han 
de fer, si bé és veritat que preocupa el perill que ens demandessin, però com que des 

de l’equip de govern ens diuen que hi estan treballant per trobar-hi una solució, instem 
a què aquesta solució sigui el més ràpida possible, per tal que el Club tiri endavant 
perquè és necessari pel poble i per no causar cap perjudici. 

 
Sr. Alcalde.- Seria surrealista després de rebre l’informe de la liquidació provisional 

de la Sindicatura de Comptes, tot el que hi ha al Tribunal de Cuentas, no haver iniciat 
aquest procés de revisió d’ofici d’aquestes subvencions concedides al CEM. El Club 
sabrà què ha de fer. La nostra voluntat sempre és que això tiri endavant, de fet dilluns 

tenim una reunió amb la Junta Consultiva del Club i estem movent altres vies. 
Entenem que aquest perjudici  a un tercer, no seria a un tercer sinó a tot el poble i a 

més a unes persones en concret. 
 
Sra. Tarter.- Afegeix i reitera que la llei permet incloure en la proposta danys i 

perjudicis i que no s’ha contemplat.  
 

Posat a votació el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb els vot a favor dels 
srs/es. Guiteras, Clusella, Capdevila, Santaeugènia, Ferrer, Mascaró, Navarro, Petitbó, 
Fort, Verdaguer i Pladevall i amb les abstencions de Tarter i Monrós, aprova la present 

proposta. 
 

6. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D'APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE CREDITORS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL MOIÀFUTUR SA 

 

Vista la proposta de conveni de creditors de la societat anònima municipal 
MOIAFUTUR, S.A presentada pel President de la societat en els Actes del Concurs 

voluntari de Creditors 160/2013 que se segueixen davant el Jutjat Mercantil número 7 
de Barcelona, 

 
Considerant que l’oferta de conveni presentada té com a principal objectiu evitar la 
liquidació de la societat, per les conseqüències catastròfiques que tindria per a ella i, 

de retruc, per l’Ajuntament de Moià, com a principal creditor de la mateixa. 
 

Considerant que la proposta de conveni presentada és l’única alternativa viable per 
assegurar la continuïtat de la societat i per mitjà d’això, salvar el seu patrimoni, 
 

Considerant que l’aprovació del conveni és l’única possibilitat que té l’Ajuntament de 
recuperar a llarg termini, si no tot, part almenys dels 3.658.572,81 Euros que la 

societat li deu a dia d’avui, 
 
Vista la conformitat amb la proposta dels tècnics que signen al peu d’aquest document, 
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Vista la convocatòria de la Junta de Creditors que haurà d’aprovar el conveni, 
programada pel proper dilluns 28 d’octubre de 2013, 

 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Declarar la urgència del debat i votació d’aquesta proposta, 
 
Segon.- Aprovar la proposta de conveni de creditors de la societat municipal 

MOIAFUTUR S.A. presentada pel president de la societat a l'empara dels articles 113.2 
i següents de la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i concordants, en el concurs 

voluntari de creditors que se segueix sota les actuacions número 160/2013 del jutjat 
mercantil n º 7 de Barcelona, optant per l’ALTERNATIVA PRIMERA de les proposades 
per la societat en el conveni i amb acceptació de les condicions de liquidació i 

pagament d’aquests crèdits proposades per l’Administrador Concursal en l’informe 
d’avaluació del conveni. Es fa constar especialment pel que fa als crèdits subordinats 

titularitat de l’Ajuntament de Moià que també s’opta per l’ALTERNATIVA PRIMERA de 
les proposades per la societat per al seu cobrament i amb el ben entès que el termini 
de cobrament d’aquests crèdits es computaran a partir de l’íntegre compliment del 

conveni respecte dels crèdits ordinaris. 
 

Tercer.- Acceptar el Pla de Viabilitat presentat per la societat, assumint el compromís 
de prestar-li tota la col·laboració que sigui necessària per tal que aquesta Pla de 
Viabilitat assoleixi els seus objectius. 

 
Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde, Dionís Guiteras 

Rubio, per comparèixer en nom i representació de l’Ajuntament de Moià davant la 
Junta de Creditors del concurs convocada pel 28 d’octubre de 2013; votar 
afirmativament el conveni presentat per la societat; introduir-hi les esmenes que 

calgui per assolir les majories necessàries per a la seva aprovació; signar tots els 
documents que convingui i, en general, per realitzar qualsevol altre actuació que sigui 

necessària o convenient al seu criteri per a l’execució de l’acordat a fi d’assolir 
l’aprovació del conveni i eludir la liquidació de la societat. 

 
Cinquè.- Donar trasllat de la resolució presa al Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona 
i a l’administrador concursal per al seu coneixement i efectes, 
 

Sr. Alcalde.- Varem presentar concurs de creditors de Moià Futur SA, es va designar 
una administrador concursal que ha vist possibilitats de salvar la societat i que els 

creditors tinguin la possibilitat de recuperar tot allò que està en risc de perdre’s. En el 
cas de l’Ajuntament de Moià, estem parlant de 3.658.572,81 euros que és el deute de 
la societat amb l’Ajuntament i a part d’això l’actiu. Quina és la situació ara mateix? 

Doncs que hem de decidir si aprovar un conveni, que ens presenta l’administrador 
concursal que per dir-ho d’una manera suau i fàcil és la menys dolenta de les pitjors 

solucions. L’anterior consistori va crear una societat que ja va tenir l’oposició d’una 
part dels regidors i del poble i que ha acabat fent fallida. Tant si s’aprova com si no té 
efectes no només en aquesta legislatura sinó a molts anys. Té efectes a molts anys 

perquè si l’aprovem, d’entrada salvem un actiu, perquè ens lliga a trobar una solució, 
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perquè evidentment amb el context econòmic actual no serà gaire possible, per 
exemple, acabar les obres del pàrquing. El conveni ens ofereix de pagar els primers 

anys una quantitat simbòlica i esperem que la situació econòmica i el mercat canviïn i 
que tinguem temps de buscar una solució per no perdre aquests 3.658.572,81 euros, 
els dos milions que ja estem pagant pel mecanisme de proveïdors, a la recuperació del 

que s’ha pagat per la caserna al Ministeri, però no tenim cap garantia que això sigui 
així, ni de veure que no ens equivocarem. Què passa si aprovem aquest conveni i 

d’aquí a uns anys no hi trobem solució?. D’entrada podem fer un altre concurs de 
creditors si demostrem que hi hem posat interès per a poder-ho fer i acabar de perdre 
els actius amb un nou paradigma i un nou escenari. Els costos dels primers anys, 

només recuperant els diners que es varen pagar per la caserna, tenim coll per sis set 
anys i els pressupostos municipals no haurien d’assumir aquest pagament, per tant 

tenim temps per veure com canvia l’escenari i quines solucions li podem donar. Per 
aquest equipament s’han vist tot tipus de projectes, des de venda de les places 
d’aparcament, de fer un aparcament de rotació lligat amb una zona blava o no, hi ha 

mil possibilitats, que a dia d’avui cap és viable. És molt difícil trobar un concessionari 
que vulgui acabar l’aparcament i gestionar-lo, o posar un equipament comercial en una 

de les plantes sobretot a curt termini. Si les coses no canvien no ens quedarà altra que 
presentar un altre concurs de creditors i dissoldre la societat. Què passa si no votem el 
conveni a favor?, que seguim pagant dos milions i mig a través del mecanisme de 

proveïdors, perdem els tres milions sis cents mil euros i perdem els actius, 
l’equipament de l’aparcament anirà a subhasta i poden posar-hi qualsevol activitat 

mentre compleixi amb la normativa. Es dirigeix als grups comentant que prenguin la 
decisió que prenguin, segur que està pensada amb bona fe però demana una reflexió: 
aquesta decisió ve condicionada per molts, d’un posicionament d’anys, uns com a grup 

municipal que ho va tirar endavant i altres que sempre hi han estat en contra. Si això 
va ser encertat o no ja ho decidiran, el Tribunal de Cuentas ja  ho decidirà, jo el que us 

demanaria seria de mirar cap al futur. Tenim un espai municipal que tenim possibilitats 
de recuperar i que amb el temps sigui un actiu pel municipi o que directament ho 
perdem i que també ens condiciona els propers anys. Si no aprovem el conveni el 

dilluns davant el jutge renunciem a recuperar més de tres milions d’euros i un actiu. 
Tot això forma part del passat que ens condiciona el futur, per tant tinguem-ho en 

compte a l’hora de votar.  
 

Sra. Tarter.- Hem reflexionat molt, com a grup no hem mirat la fractura que es va 
causar ni els enfrontaments. Faria una altra reflexió en el sentit que ens hem de posar 
a la banda de què som creditors d’aquesta societat que ens deu una quantitat de 

diners i tenim dues oportunitats: una que els seus gestors ens estant dient que veuen 
la possibilitat de reflotar-la amb un punt de credibilitat que és l’administrador concursal 

i aprovar el conveni representa la possibilitat de recuperar l’invertit, el deute que la 
societat ens té i no perdem el patrimoni; l’altra és anar directament a la liquidació de 
la societat, a la subhasta que ens donaran quatre duros pel patrimoni i ho perdem tot. 

La decisió inicial ha de ser adherir-nos al conveni per intentar salvar la situació, dilluns 
es reuniran tots els creditors i s’ha d’intentar recuperar les inversions i el deute. 

Votaran a favor de l’aprovació d’aquest conveni. 
 
Sr. Navarro.- Teníem un escrit, que no llegirem, però volem fer una introducció en el 

tema. Primer ens trobem amb una situació que fa dos dies que ens l’han posada 
damunt la taula i essent tan transcendental i de tanta importància tenim complicat 
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prendre una decisió tot i que realment ens hem reunit hores i hores, per prendre 
determinacions però pensen que no està ben fet així. Aquest conveni es va entregar el 

dia tres de setembre, els va signar el Dionís, doncs ja hi podíem començar a treballar 
per veure si ens agradava. En un moment donat a al Maria i a mi ens el va explicar en 
Miquel, ens va fer els quatre trets i jo li vaig fer la pregunta: ja ho heu presentat? Ja 

ho heu cuinat?, si nosaltres no ho cuinem no ens deurà agradar, si participéssim amb 
la cocció d’això hi podríem participar. Ho hauré de votar? I em va dir que no. Si ho heu 

presentat i no ho he de votar us agraeixo que m’ho expliqueu, però com que la meva 
postura, la nostra postura ja no ens agradava, si entenc que els grups són capaços de 
tirar endavant i d’aquí a cinc sis anys veig que ho han salvat seré el primer de dir, bé 

jo em vaig equivocar fent-ho d’una altra manera, perquè ara no es veurà de seguida. 
Qualsevol decisió corre un risc. Per altra banda ha anat a molts concursos de creditors 

i no ha cobrat mai de cap. La proposta la veig inviable i potser dieu que en farem una 
altra, però com que quan han fet la primera no hi he participat, en l’altra que faran 
tampoc hi participaré i d’aquí un any i mig si no ens tornem a presentar a l’Ajuntament 

tampoc hi participarem, em sap greu una mica i m’estimaria més no deixar el 
problema pels que vinguin. Matem-lo. És un cost molt gros, segur, però es podia haver 

fet d’una altra manera, tant els altres com nosaltres. Ahir se’ns posa una pistola al cap 
i ens diuen o voteu això o...Tant de bo la decisió d’aprovar el conveni, si es pren, surti 
bé, perquè serà un bé ple poble. També penso que l’edifici no té gaires opcions, 

preocupa que una empresa externa ens ho agafi. Finalment penso que s’està fent una 
sortida endavant, seguir gastant més o menys i el que jo em plantejava, és a dir ens 

comprometem a pagar dos milions set-cents mil euros, més tres o quatre-cents mil 
d’arreglar el pàrquing tres  milions cents, que d’aquests vuit-cents mil ens va dir en 
Miquel que aquests eren nostres per mantenir aquesta infraestructura, el poble de 

Moià es pot permetre pagar els propers deu anys dos milions i escaig?. No sé si val la 
pena les propostes que fem d’una superfície a la primera planta, no sé què ens diran 

els botiguers demà quan sortirem. Que ho podem canviar, però no hi ha gaire opcions. 
Ara ho decidim nosaltres, si ve un altre de fora i ho fa, podem dir mira, no ho hem 
decidit, ara ho decidim nosaltres de moment, demà passat potser es canviarà. Per què 

la gent entri al pàrquing hem de posar zona de pagament a tot l’entorn del casc antic, 
estem dient que farem això, o sigui que estem posant un impost indirecte als vilatans 

de Moià, perquè per pagar això, al final ho acabarem pagant nosaltres. També entenc 
que vulgueu salvar el patrimoni i sou prou valents per fer-ho i em trec el barret. Tant 

de bo ho veiés d’aquesta manera, però jo ni sé veure. Per altra part diu que hi ha un 
document adjunt, el dos que tampoc ho hem vist, es clar nosaltres tota aquesta 
informació tampoc la tenim. L’he demanat, que havia de ser a l’expedient avui per 

votar això. Entenc que si quan es va preparar era l’agost perquè es va presentar el dos 
de setembre podíem haver rebut explicacions per anar-nos conscienciant. Ho havíem 

escrit per no divagar tant, però...Sempre el que és més important tenim vint-i-quatre 
hores per decidir-ho, si és tant important... 
  

Sr. Fort.- No, teníem un escrit fet, però no el llegirem perquè es remet a la història i 
no estem parlant d’història, sobretot estem parlant del present però sobretot del futur i 

no creiem en el projecte, podem estar absolutament equivocats, i tant de bo fos això. 
Potser la intel·ligència col·lectiva ens porta cap aquest camí, com ens podia haver 
portat cap a l’altra, ens porta cap aquí i sembla ser que s’aprovarà, no?. No creiem en 

el projecte perquè fer una gran superfície, que és el diu la proposta, fer un aparcament 
i a més a més la zona blava. Has dit que n’hi ha per uns quants anys i el conveni conté 
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que a partir del cinquè any, s’hauran de pagar unes quantitats a partir del 2017 
realment astronòmiques, per tant abans del 2017 hauria d’estar resolt, trobar una 

solució o tornar a presentar un concurs de creditors. Hem valorat la pèrdua del 
patrimoni per part de l’Ajuntament però en definitiva les opcions que hi ha del que es 
pot fer amb aquest patrimoni, les possibilitats que hi ha, semblen bastant reduïdes. 

Votaran que no, d’alguna manera amb aquestes justificacions i que si surt el contrari, 
endavant perquè entenent que si han de col·laborar col·laboraran on sigui. 

 
Sr. Alcalde.-Vol fer un parell d’apreciacions. El conveni el fa l’administrador concursal, 
no nosaltres. Ens constarà diners ara?. No els primers anys. Comprem temps per 

salvar el patrimoni, i no sé si el poble es pot permetre perdre aquests més de tres 
milions d’euros. Amb el conveni donem aire i temps a la Societat per a buscar una 

solució, decidim si renunciem a aquests diners. Al Consell d’Administració ara som 
dues persones i hem assumit tots els riscos, vosaltres vàreu decidir sortir del Consell, 
que és legítim ni entra en discussió. Que quedi clar que no és un projecte del consistori 

ni dels que estan al govern municipal ara mateix, sinó que s’ha entregat documentació 
i dades a l’administrador concursal per tal que digués si era o no viable. Fins i tot 

l’administrador concursal deixa molt clar que la viabilitat d’aquesta societat és un 
projecte a llarg termini i per això es proposa a Catalunya Caixa que els primers anys 
no paguem res i que amb els diners que podem recuperar del Ministeri, podem tirar 

molts anys amb aquestes quotes. Es tracta de veure si renunciem a aquest dret de 
cobrament, m’agradaria que quedés molt clar, perquè no estem parlant d’una altra 

cosa. 
 
Sr. Fort.- Si tenim la possibilitat de no perdre res, ens hi posem, però hem d’ampliar 

la mirada, ampliar el termini, oblidar el passat en la mesura que han pogut i pensar.  
Repeteix que no creuen en el projecte i que es va dimitir del Consell d’Administració de 

Moiàfutur SA perquè es va aturar el pre-concurs de creditors que ja estava aprovat i 
no es va tirar endavant. Creu que no poden decidir pensant que servirà per no perdre 
el patrimoni, veient les implicacions que porta, que podem trobar-nos dintre d’uns 

anys amb un altre deute o amb què no podem acabar tornant això, gastant més diners 
entremig. 

 
Sr.Alcalde.- Ho explica d’una altra manera, al menys per aconseguir l’abstenció, per 

tenir un gruix important en el concurs de creditors. En un futur pla de sanejament si 
no s’ha trobat una solució a la despesa que porti el pàrquing, s’haurà de liquidar. Què 
hi haurem perdut?. Quatre anys i 27.000 euros any, però recuperem gairebé els dos 

cents mil euros, per tant no hi perdem res i tenim la possibilitat d’aconseguir aguantar 
el patrimoni, és aquesta la qüestió. L’Ajuntament no aguantarà tenir uns pagaments 

de tres-cents mil euros anuals. Abans d’arribar aquí els que hi siguin que tinguin la 
possibilitat de renunciar a això. Però no s’estarà renunciant a un dret de cobrament de 
més de tres milions sis-cents mil d’euros, sinó a una despesa que ja no té solució o 

que en aquell moment no li han trobat, per tant, sí que els hi estem hipotecant el futur 
perquè no els donem la possibilitat de tenir aquest patrimoni i recuperar aquests 

diners. Al 2017 encara estant en el pla de sanejament s’haurà de renunciar amb un 
concurs de creditors. És un risc evidentment i és la decisió menys dolenta de les pitjors 
solucions. Els demana l’abstenció de cara al concurs de creditors. 
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Sra. Tarter.- Aquesta decisió està validada per un administrador concursal i per uns 
tècnics que ens han demostrat tant la seva implicació com el seu bon assessorament 

fins ara i com a tècnics recomanaven als regidors que aquesta era la millor de les 
pitjors solucions. 
 

Sr. Navarro.- Comenta que es poden planejar l’abstenció. 
 

Sr. Alcalde.- Demana que aturem el Ple tres minuts per reflexionar i els regidors hi 
votin a favor. El grup d’Entesa surt de la sala de sessions per deliberar.  
 

Es reempren el Ple Municipal després d’uns minuts de recés, amb la presència de tots 
els regidors que assisteixen a aquest Ple. 

 
Sr. Navarro. Han decidit que s’abstindran en la votació i pensem que són prou valents 
per tirar-ho endavant que si cal us ajudarem i que es valori l’esforç que fem. 

 
Sra. Tarter.-  Felicita el grup municipal Entesa per Moià tot afegint que el temps dirà 

si la decisió presa és o no encertada.  
 
Sr. Fort.- Precisament, una decisió continua amb una incertesa, i l’altra acaba amb la 

situació, el temps ens ho dirà. 
 

Sr. Alcalde.-  Agraeix als regidors la decisió i l’actitud i ho veu un vot de confiança tot 
i no creure en el projecte 
 

Posat a votació el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb els vots a favor 
dels/de les  regidors/es Guiteras, Clusella, Capdevila, Santaeugènia, Ferrer, Mascaró, 

Tarter i Monrós i les abstencions dels/de les regidors/es Navarro, Petitbó, Fort, 
Verdaguer i Pladevall. 
 

B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 250 AL NÚM. 300 
 

Es dóna compte dels decrets d'alcaldia del núm. 250 al 300. 
 
8. DONAR COMPTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 

2/10/2013 
 

Es dóna compte de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de data dos 
d’octubre de dos mil tretze 
 

C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 

Sr. Navarro.- Pregunta pels comptes de la Festa Major i la piscina. Fa un prec referent 
a una veïna que va venir a l’Ajuntament i aquesta li va dir que no va ser ben atesa. 
Espera que situacions així no es repeteixin. 

Sr. Capdevila.- Queda pendent un tema que va relacionat amb el Musical i 
l’assegurança. 
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Sr. Santaeugènia.- Ens falta imputar algunes despeses de la piscina que no s’havien 
tingut en compte i en breu us ho passaré.  

 
Sra. Verdaguer.-  pregunta sobre les obres del c/.Santa Magdalena i demana quan 
està previst fer una reunió amb els veïns i quin serà el sistema de votació. 

Sr. Clusella.- Els varen convocar per explicar-los que el Ple havia fet l’aprovació inicial 
i es va comprometre a fer una altra reunió abans de finalitzar l’exposició pública i la 

votació es farà segurament al mes de gener,després de l’exposició pública de 
quaranta-cinc dies. 
Sra. Tarter.-  No està d’acord en què votin després de l’exposició pública perquè hi ha 

dos temes: el del projecte i el de la imposició de contribucions especials. Si fem que 
votin després quan aquestes contribucions especials ja són definitives els estem 

forçant a qui no està d’acord ja a actuar ara contra l’acord de contribucions especials i 
que algú pressenti al·legacions. Si féssim la votació abans evitaríem tot aquest  procés 
d’anar en contra de la contribució especial. Quan abans matéssim el tema millor. 

Sr. Clusella.- Farà una consulta jurídica a veure què implica que s’aprovi 
definitivament l’ordenança de contribucions especials i si obliga o no a la seva 

imposició.   
 
Sra. Tarter.- Reitera un prec fet a altres plens sobre que les convocatòries rebudes 

del consorci de les Assembles d’Alcaldes del Moianès, passin pel registre d’entrada de 
l’Ajuntament. Sobre l’assemblea del 16 d’octubre es va aprovar el projecte que està en 

exposició pública de fer el Camí Ral i demana si volen explicar alguna cosa. Sobre 
l’aprovació també del pressupost del Consorci, demana si ens condiciona el nostre 
pressupost i si ho poden comentar. 

Sr. Capdevila.- Respecte al Camí Ral tenim una subvenció de 65.000 euros molt 
retallada, s’han de fer les obres hi acabar-les enguany. Es farà des de la Guàrdia fins 

Navarcles, el Camí Ral va a sortir al pont de Navarcles, en aquest tros es farà la 
senyalització, i altres arranjaments. Entre Moià i Collsuspina es farà sobre la marxa. 
Sr. Alcalde.- Ja es va parlar a la Junta de Portaveus que les convocatòries us 

arribarien. Va donar les adreces a la gerent del Consorci per tal que els les enviïn i per 
assistir-hi també. 

Sobre el pressupost hi havia algun problema jurídic perquè a Castellterçol hi ha hagut 
canvis i s’havien de canviar els estatuts. 

 
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. 
 


