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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DIA 4 D'ABRIL DE 2013, NÚM. 3 
 
Data i hora d'inici: dia 4 d'abril de 2013 a les 20.40 hores 
Data i hora de finalització: dia 4 d'abril de 2013 a les 23.25 hores 
Lloc de la sessió: Sala de Plens  
 

RELACIÓ D'ASSISTENTS 
 
Alcalde-President 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
 
Regidors/es 
Sr. Albert Clusella i Vilaseca  
Sra. Glòria Mascaró i Crusat  
Sr. Joan Capdevila i Clarà  
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés  
Sr. Ramon Crespiera i Sucarrats  
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà  
Sr. LLorenç Fort i Vidal 
Sra.  Sara Verdaguer i Vilaró 
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora  
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
 
Excusen la seva absència 
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs  
 
Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
PRELIMINAR.- De confomitat 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, de les següents propostes: 
 
A) APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ DE FITXERS 
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE MOIÀ 
 
B) REVISIÓ D'OFICI DELS CONVENIS URBANÍSTICS SIGNATS ENTRE ACTEUR 
SL I L'AJUNTAMENT DE MOIÀ. 
 
C) ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ESCOLA DE MÚSICA I L'ESCOLA 
DE DANSA PEL CURS 2011-2012  
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Sotmès a votació, els assistents acorden per unanimitat la inclusió de les presents 
propostes a l'ordre del dia del present ple, les qual se sotmetran a votació. 

A - ASSUMPTES A DELIBERAR  

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE GENER 
DE 2013 

L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data 24 de gener de 
2013, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha 
objeccions per part dels assistents. 
 
Atès que no es proposen esmenes, el sr. Alcalde declara aprovada l’acta per 
unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent 

2. REVISIÓ D'OFICI DELS ACORDS DE PLE DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ 
I UN AJUT AL CLUB ESPORTIU MOIÀ 

El sr. Josep-Antoni Martínez i Góngora en aquest moment manifesta que no participarà 
en la deliberació, votació i execució d'aquest assumpte i s'abstindrà d'intervenir, per 
tenir un interès manifest en aquesta proposta d'acord. 

 
INFORME PROPOSTA AL PLE D'INCOACIÓ DE REVISIÓ D'OFICI DELS ACORDS 
DE PLE DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ I UN AJUT AL CLUB ESPORTIU 
MOIÀ 
 
DICTAMEN 
 
Vista l’Acta de Liquidació Provisional de 28 de febrer de 2013 de les Actuacions de 
Responsabilitat Comptable SCC-5-I/10 que tramita la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, en les quals es declara provisionalment i a resultes del que disposi el 
Tribunal de Comptes, que dels fets descrits en l'apartat VII de l’acta se'n deriven 
indicis de responsabilitat comptable per import de 349.752,86 € per principal, més 
40.991,08 € en concepte d'interessos, que han causat, presumptament, un perjudici 
econòmic a l'erari de la corporació i que aquest presumpte descobert comptable ha de 
ser imputat de forma directa als Srs./es Josep Montras i Rovira, Teresa Terricabras i 
Vilar, Ferran Llusa i Pasqual, Joaquim Forcada i Diez, Jordi Autet i Puig, Angel Cabeza 
Gené, Francesc Torres i Farras, Silvia Mur i Allué, Josep Romeu i Pujol i Núria Rojas i 
Aibar i en les quals també es declara provisionalment que dels fets descrits en l'apartat 
XV de l’acta se'n deriven indicis de responsabilitat comptable d'import 103.332,92 € 
per principal, més 2.096,69 € en concepte d'interessos i que aquest presumpte 
descobert ha de ser imputat, de forma directa, als Srs./es Josep Montras i Rovira, 
Josep A Martínez i Góngora, Ma Ángels Morera i Barniol, Ángel Cabeza Gené, lolanda 
Burdó i Vallés, Carles Padrós i Valldeoriola, Lluís Gómez i Bori. 
 
Considerant que aquesta imputació és fonamenta en el criteri de la instructora que la 
subvenció atorgada els anys 2006 i 2008 al Club Esportiu de Moià per satisfer els 
préstecs concertats per aquesta entitat per al finançament de les obres a que fa 
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referència l’Acta de Liquidació Provisional, tenen naturalesa jurídica de noves 
operacions d'endeutament plurianuals encobertes o disfressades sota el nom de 
subvencions, 
 
Considerant que l’article 62 de la Llei règim jurídic i procediment administratiu comú 
30/1992, de 26 de novembre, vigent en el moment dels fets, considerava nuls de ple 
dret els actes de les administracions públiques dictats prescindint totalment i 
absolutament del procediment legalment establert i els actes expressos contraris a 
l'ordenament jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els 
requisits essencials per a la seva adquisició, 
 
Considerant que els acords de concessió de les subvencions al Club Esportiu Moià, ultra 
constituir una simulació, a judici de la instructora “varen prescindir total i absoluta les 
disposicions de la LGS” (foli 25 de l’acta de liquidació provisional)  generant uns drets 
de crèdit a favor del Club sense que aquest reunís els requisits essencials per a la seva 
adquisició perquè no es va instrumentar per mitjà d’un conveni en el qual es fessin 
constar les bases reguladores de la concessió ni es va subjectar a cap mecanisme de 
control sobre l’aplicació dels diners públics afectats, 
 
Considerant que l’operació de crèdit encoberta també s’ha de considerar afectada per 
una causa de nul·litat de ple dret, perquè es va aprovar al marge total i absolutament 
del procediment legalment establert en matèria de concertació d’operacions de crèdit 
pels ens locals i sense l’autorització prèvia de la Direcció General de Política Financera, 
generant uns drets de crèdit a favor d’un Club Esportiu que no reunia els requisits 
essencials per a la seva adquisició perquè no era una entitat financera i a favor d’unes 
entitats financeres que tampoc reunien els requisits essencials per a la seva adquisició 
perquè l’operació no estava autoritzada per la Generalitat, 
 
Considerant que a l’empara de l’article 102 de la Llei 30/1992 les Administracions 
Públiques, en qualsevol moment, per iniciativa pròpia i previ dictamen favorable del 
Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, si n'hi ha, 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. 
 
Considerant que en el supòsit que la Comissió Jurídica Assessora no considerés els 
actes esmentats nuls de ple dret serien en tot cas anul·lables, el que determinaria llur 
declaració de lesivitat per a l'interès públic d'acord amb el que disposa l'article 63 
d'aquesta Llei, a fi de procedir a la seva ulterior impugnació davant l'ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu, 
 
Considerant que a l’empara de l’article 104 de la Llei 30/1992, un cop iniciat el 
procediment de revisió d'ofici, l'òrgan competent per resoldre pot suspendre l'execució 
de l'acte, quan aquest pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació. 
 
Vistos els informes dels tècnics competents, 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia 
27/03/2013, es proposa al Ple l'adopció dels presents  
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ACORDS 
 
Primer.-Incoar 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; de la 
penyora a favor de Caixa Catalunya del dret de crèdit del préstec subscrit pel Club amb 
Caixa Catalunya el 13 de setembre de 2006 i de l’aval atorgat per l’Ajuntament per 
garantir l’operació. 
 
Segon.-Incoar 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 Moiá pel finançament de les 
obres de "Reforma dels vestidors de la zona esportiva de la piscina" consistent en el 
pagament mensual de la quota constant d'amortització del préstec concedit per Caixa 
Manlleu al Club; de la penyora a favor de Caixa Manlleu del dret de crèdit del préstec 
subscrit el 18 de juny 2008 i de l’aval atorgat per l’Ajuntament per garantir l’operació. 
 
Tercer.-Concedir un termini de deu dies de vista i audiència de les actuacions  al Club 
Esportiu Moià, a Catalunya Banc i a Unimm, per tal que puguin presentar els 
documents i deduir les al·legacions que considerin pertinents a la seva defensa en 
relació a la concurrència de les causes de nul·litat de ple dret referides als antecedents 
d’aquesta resolució. 
 
Quart.- Suspendre l’eficàcia dels acords sotmesos a revisió. 
 
Sr.Alcalde.- Comenta que existeix la voluntat de pagar però que s’ha de reformular 
aquest ajut i que s’ha comunicat a la Junta del Club aquesta suspensió provisional de 
pagament. Aquesta proposta d’acord ve donada per l’avís que ha donat la lletrada de 
la Sindicatura de Comptes.   
Sra. Tarter.- Creu que es tracta aquest tema com si fós una sentència per part de la 
Sindicatura i encara s’ha de decidir que hi hagi cap responsabilitat comptable. Precisa 
que ja s’ha suspès el pagament i demana que es busquin les fórmules necessàries per 
poder continuar prestant aquest ajut econòmic al club. 
Sr. Navarro.- Entén que el problema és de l’equip de govern i demana que les 
solucions es tramitin depressa i el seu grup es  brinda a participar en les negociacions i 
la resolució d’aquesta problemàtica. Esperen que la sentència definitiva demani 
responsabilitats a qui no va informar correctament, jurídicament parlant. 
Sr. Alcalde.- Hi ha la voluntat de continuar pagant, de moment ho parem i ho hem de 
resoldre trobant altres fórmules. De totes maneres aquest acord s’ha de suspendre. 
Aquest és un assumpte del poble i farem les negociacions conjuntament amb el club i 
amb els grups municipals. 
 
El Ple de la corporació amb els vots a favor dels srs/es. Guiteras, Mascaró, Clusella, 
Capdevila, Santaeugenia, Ferrer, Navarro, Crespiera, Fort i Verdaguer,i amb l'abstenció 
de la sra. Tarter, aprova el present dictamen. 

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2013 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
2/2013 DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ 
 
DICTAMEN 
 
Considerant que existeixen despeses, que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent, per a les què no existeix crèdit, per tot això es fa necessària la modificació 
per suplements de crèdit, la concessió de crèdits extraordinaris, baixes  o anul·lacions 
de crèdits d’altres partides del pressupost vigent no compromeses, les quals s’estimen 
reduïbles sense pertorbar el respectiu servei, i davant la necessitat d’efectuar 
transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses 
pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de 
personal. 
  
Considerant que amb data 21-03-2013, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Considerant que amb data 22-03-2013 es va emetre Informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 22-03-2013 per 
Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia, 
es proposa al Ple l'adopció dels presents,  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2013 de 
l’Ajuntament del pressupost en vigor, en les modalitats de suplements de crèdit, 
crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions, 
transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb el 
següent resum per capítols: 

ALTES BAIXES ALTES BAIXES
CAPÍTOL I 4.650,93 €          8.250,93 €        
CAPÍTOL II 3.600,00 €          2.725,17 €        
CAPÍTOL II I
CAPÍTOL IV
CAPITOL V
CAPÍTOL VI 2.725,17 €          
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

TOTAL 0,00 € 0,00 € 10.976,10 € 10.976,10 €

AJUNTAMENT

Modif. de crèdits 2/2013

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 
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reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-
les. 
 
Sr. Santaeugènia.- Explica els moviments a què fa referència questa modificació els 
quals consten a l’expedient corresponent. 
Sra. Tarter.- Comenta que votaràn en contra, d’una banda  pel fet de no tenir creada 
la Comissió de seguiment d’execució del pressupost i de l’altra considera que el fet de 
no reservar com a romanent l’import de les nòmines dels policies que es troben en 
comissió de serveis, tal i com s’havia decidit, porta al seu grup a votar en contra. 
Aquesta reserva s’ha utilitzat per pagar a dues tècniques, a qui s’ha prorrogat un mes 
el contracte corresponent, per a la realització de l’optimització de recursos de 
l’Ajuntament, treballs dels quals encara no en tenen constància.  
Sr. Navarro.- Manifesta que no han tingut accés a la informació mab un temps 
prudencial i creu que es podia haver esperat a fer aquesta modificació més endavant. 
Fa diverses consideracions sobre les partides contemplades en aquesta modificació i 
explica que s’abstindran en la votació. 
Sr. Alcalde.- Explica que les tècniques que han realitzat aquests treballs a qui s’ha 
prorrogat el contracte, en breu ens presentaran la memòria que han confeccionat 
sobre les modificacions portades a terme a l’Ajuntament.  
Respecte a la modificació de crèdits i la proposta d’aprovacio en aquest Ple, és una 
demanda de l’interventor. 
 
El Ple de la Corporació amb els vots a favor dels srs/es. Guiteras, Mascaró, Clusella, 
Capdevila, Santaeugenia, Ferrer, els vots en contra dels srs/es. Martínez i Tarter, i les 
abstencions dels srs/es. Navarro, Crespiera, Fort i Verdaguer, aprova el present 
dictamen. 

4. CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 

 
PROPOSTA D’ACORD DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
DICTAMEN 
 
Vist que l’Ajuntament de Moià està governat per un grup polític no majoritari, 
 
Atesa la necessitat d’arribar a acords de manera regular amb els Grups Polítics de 
l’Oposició per garantir l’estabilitat de l’acció de govern municipal, imprescindible per fer 
front als grans desafiaments que l’Ajuntament ha d’abordar per sortir de l’abisme en 
què es troben submergides les seves finances i impulsar les reformes estructurals que 
aquest estat d’emergència requereix, 
 
Considerant que els ens locals territorials de Catalunya, com a Administracions 
Públiques, en l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la 
legislació de règim local, tenen la potestat d’autoorganització, en virtut de l’establert 
per l’article 8 TRRLC, 
 
Considerant que a l’empara de l’article 42 d’aquesta mateixa Llei, l’organització 
necessària dels ens locals pot ésser complementada per qualsevol òrgan que el 
municipi resolgui crear a l’empara de dita potestat, 
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Escoltats els informes tècnics pertinents, 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia 
27 de març de 2013, es proposa al Ple l'adopció dels presents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Crear la Junta de Portaveus Municipal, amb la naturalesa d’organisme 
complementari de l’organització municipal, sense personalitat jurídica. 
SEGON.- Aprovar les normes reguladores de la composició i funcionament d’aquest 
òrgan que s’insereixen a l’annex. 
TERCER.- Sotmetre la resolució presa a informació pública durant el termini de trenta 
dies amb el ben entès que la resolució aprovada esdevindrà automàticament elevada a 
definitiva si no es presenten al·legacions. 
QUART.- Facultar l’alcalde per a la resolució dels presents acords 
 
NORMES REGULADORES DE LA JUNTA DE PORTAVEUS MUNICIPAL 

Article 1. 
L'Ajuntament de Moià constitueix la Junta de Portaveus com a organisme 
complementari de l’article 48.2.f) TRRLC sense personalitat jurídica pròpia, per al 
compliment de les finalitats i funcions que se li atribueixen aquestes normes 
reguladores. 

Article 2. 
La Junta de Portaveus estarà regulada per aquestes normes i per les disposicions 
aplicables de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya de 28 d’abril de 2003,  la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, a més de la resta de disposicions legals i reglamentàries aplicables 
i sens perjudici de les facultats de direcció que corresponguin als òrgans competents 
de l'Ajuntament de Moià en virtut de les presents normes. 

Article 3. 
La Junta de Portaveus està presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui i està 
integrada pels portaveus dels Grups Polítics Municipals, designats per majoria pels 
membres de cada Grup. 
 
La Junta de Portaveus quedarà constituïda per Decret d’Alcaldia tant bon punt s’hagi 
formalitzat la designació dels seus integrants. Les modificacions en la seva composició 
s’han d’ajustar al mateix tràmit. 

Article 4. 
Correspon a la Junta de Portaveus debatre sobre els assumptes que l’alcalde sotmeti a 
la seva consideració amb la finalitat d’assolir el màxim nivell de consens en les grans 
qüestions que afecten el municipi. 
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La Junta tindrà funcions merament deliberants i consultives. Les propostes que formuli 
no seran executives fins que hagin estat aprovades per l’òrgan municipal competent. 

Article 5. 
La Junta de Portaveus serà convocada per l’alcalde per correu electrònic. 
L’alcalde podrà convocar a les reunions de la Junta de Portaveus regidors/es que no en 
tinguin la condició de membres i tècnics municipals, els quals hi assistiran amb veu i 
sense vot. 
En el cas que es pretengués aixecar acta de les sessions també hi haurà d’assistir 
obligatòriament el/la Secretari/ària Municipal o un/a empleat/da habilitat/da com a tal. 

Article 6. 
La Junta de Portaveus es reunirà com a mínim cada cop que hi hagi Ple i, a més, quan 
ho consideri necessari el seu president. 
El quòrum per a la validesa de les sessions serà de més de la meitat dels membres de 
la Junta. 
Els acords de les propostes que elabori, s'adoptaran per consens dels membres 
presents a la reunió. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen. 

5. ORDENAÇA REGULADORA DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL 

 
PROPOSTA D'ACORD DE CREACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA  DE LA 
CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 
DE MOIÀ 
 
DICTAMEN 
 
Vista la iniciativa impulsada per la regidora de recursos humans proposant la creació 
d'un fitxer de dades de naturalesa biomètrica per al control de presència del personal 
de la corporació. 
 
Vista la necessitat de creació d'un fitxer que reculli les dades referents als riscos 
laborals.  
 
Atès allò que diposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre de tractament de dades de 
caràcter automatitzat en matèria de creació, modificació i supressió dels fitxers de les 
administracions públiques que contenen dades de caràcter personal. 
 
Atesa l'obligació de comunicar la creació modificació, i supressió d'aquests fitxers a 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,  
 
Ates l’article 3 de la Llei 32/2010, de l’ 1 d’ octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit 
competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció de 
Dades 
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D’acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases 
de Règim Local, i en el seu cas, en la legislació autonòmica. 
 

Vista la Recomanació 1/2011 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la 
creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat 
pública de creació d'una ordenança reguladora. 

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia 
27 de març de 2013, es proposa al Ple l'adopció dels presents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Crear l'ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter 
personal amb les definicions i característiques especificades als annexos I i II. 
 
SEGON.- Publicar la resolució al BOP per a general coneixement i presentació 
d'al·legacions en el termini de trenta dies amb el benentès que en cas que no se'n 
dedueixin la resolució adoptada esdevindrà definitiva. 
 
TERCE.- Comunicar la resolució presa a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(APDCAT) per tal que la inscrigui en el registre de protecció de dades. 
 
QUART.- Facultar tan àmpliament con en dret sigui necessari l'alcalde-president per a 
l'execució de l'acordat. 
 
CINQUÈ.-  Donar-ne coneixement als representants del personal. 
 
ANNEX I. CREACIÓ DEL FITXER GESTIÓ DE PERSONAL 

RESPONSABLE DEL FITXER 

Denominació de l’ens: Ajuntament de Moià 
Administració a la que pertany: Administració local 
NIF: P0813700B 
Domicili: Plaça de Sant Sebastià, 1 
Codi postal. Localitat: 08180 Moià 
Província: Barcelona 
País: Espanya 
Telèfon: 938 300 000 
Fax: 938 301 325 
Email: ajuntament@moia.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

Nom: Gestió de Personal. 
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i manteniment de les relacions 
amb el personal al servei de l’Ajuntament i realització dels processos habituals de 
gestió de RRHH. 
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ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. 
Col·lectius o categories d'interessats: Empleats municipals i candidats a processos 
de selecció d’accés a l’ocupació pública convocats per l’Ajuntament. Voluntaris. 
Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, 
formularis, impresos i altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, 
via pàgina web o correu electrònic. 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. NºSS / Mutualitat. 
Adreça. Telèfon. Correu electrònic. Nº Registre de personal. Signatura manuscrita. 
Signatura electrònica. Dades biomètriques.  
Altres tipus de dades:  Dades de característiques personals (Data de naixement). 
Dades acadèmiques i professionals (Formació, titulacions). Dades d’ocupació laboral 
(Llocs de treball). Situació familiar.  
Dades especialment protegides: Salut. Afiliació sindical. 
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
 
Nivell de seguretat adoptat: Mitjà 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 
Altres destinataris de cessions: Altres Administracions públiques competents en la 
matèria. Organismes de la Seguretat Social. Administració tributària.  
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina d’ atenció al ciutadà de l’ Ajuntament, Plaça de Sant Sebastià, 1, 08180 Moià. 
 
ANNEX 2. CREACIÓ DEL FITXER PREVENCIÓ DE RISCOS I SALUT LABORAL   

RESPONSABLE DEL FITXER 

Denominació de l’ens: Ajuntament de Moià 
Administració a la que pertany: Administració local 
NIF: P0813700B 
Domicili: Plaça de Sant Sebastià, 1 
Codi postal. Localitat: 08180 Moià 
Província: Barcelona 
País: Espanya 
Telèfon: 938 300 000 
Fax: 938 301 325 
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Email: ajuntament@moia.cat 
 
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER 

Nom: Prevenció de riscos i salut laboral. 
Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de la informació necessària per al 
compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. 
 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 

Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.  
Col·lectius o categories d'interessats: Empleats municipals. 
Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, 
formularis, impresos i altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, 
via pàgina web o correu electrònic. 
 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER 

Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Nº SS. Adreça. Correu 
electrònic. Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. 
Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (Data de naixement). 
Dades especialment protegides: Salut. 
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 
 
Nivell de seguretat adoptat: Alt 
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
 
Altres destinataris de cessions: Al servei de prevenció de riscos i salut laboral.  
 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 
 
No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 
 
Oficina d’ atenció al ciutadà de l’ Ajuntament, Plaça de Sant Sebastià, 1, 08180 Moià. 
 
Sra. Tarter.- Pregunta si s’han creat fitxers nous. 
Sr. Alcalde.-  Respon que no, que només s’ha creat l’Ordenança. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen. 

6. ACTA OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE MOIÀ I 
COLLSUSPINA 

PROPOSTA APROVACIÓ ACTA OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS 
MUNICIPIS DE MOIÀ I COLLSUSPINA 
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DICTAMEN 
 
El Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2011 va acordar 
iniciar a instància del Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya i en execució del Mapa Municipal de Catalunya, l'expedient de 
delimitació del terme municipal de Moià amb el municipi de Collsuspina, amb l'objecte 
de fixar la línia de terme amb el municipi limítrofe. En el mateix ple es va acordar crear 
la comissió municipal de delimitació i comunicar aquests acords al municipi colindant i 
al Departament de Governació i Administracions Públiques. 
 
Vist que des del Departament de Governació i Administracions Públiques, ens han 
reclamat l'acord de ple d'aprovació de l'acta de delimitació entre els municipis de Moià i 
Collsuspina. 
 
Vist que revisat el corresponent expedient de secretaria, no hi consta l'acord 
d'aprovació de la delimitació entre aquests dos municipis. 
 
Vist que és preceptiu que el prengui acord del Ple Municipal aprovant les actes de 
delimitació entre termes municipals. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia 
27/03/2013, es proposa al Ple l'adopció dels presents  
 
ACORDS  
 
PRIMER.- Aprovar les actes corresponents a les operacions de delimitació entre els 
municipis de Moià i Collsuspina que es varen signar a la seu de l'Ajuntament de 
Collsuspina el dia 3 de maig de 2011. 
SEGON.- Donar-ne coneixement a l'Ajuntament de Collsuspina i al Departament de 
Governació i Administracions Públiques. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat aprova els present dictamen. 

7. MOCIÓ DEL GRUP CIU SOBRE L'EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL 

MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A L’AJUNTAMENT DE MOIÀ 
 
Catalunya  pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que afecta i agreuja 
la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i 
l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi 
econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència. 
  
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta 
deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no 
satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia 
legislació espanyola reconeix. 
  
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya han anat mantenint-se al llarg dels 
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anys, fins i tot mentre s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és 
homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials 
molt allunyades de les mitjanes europees. 
  
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans 
passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar 
les bases per a una solució definitiva. 
  
Així doncs, per assolir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal i corregir aquest tracte 
discriminatori és peremptori que la nostra institució més representativa, la Generalitat 
de Catalunya, tingui el control directe sobre tots els impostos que es paguen a 
Catalunya, de manera que les Institucions i els ciutadans i les ciutadanes del nostre 
país els liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència 
Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a 
Catalunya. 
 
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa 
amb les dificultats socials que patim a resultes de la situació econòmica, podem i hem 
de contribuir a posar fi a aquest  espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania 
fiscal i ingressant, des d’aquest moment, a l’Agència Tributària de Catalunya els 
impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia 
27 de març de 2013, es proposa al Ple l'adopció dels presents  
 

ACORDS: 
 

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Agència Tributària de Catalunya que 
estableixin un protocol d’actuació que permeti fer els pagaments de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a 
l’esmentada Agència, duent a terme, els canvis normatius necessaris.  

 
Segon.- Exercir tot seguit la sobirania fiscal i ingressar els pagaments efectuats per 
l'Ajuntament de Moià, corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el 
Valor Afegit, quan sigui possible, a l'Agència Tributària de Catalunya en lloc d'efectuar-
los a l'Agència Tributària espanyola com s'han realitzat fins ara. 
  
Tercer.- Habilitar els mecanismes necessaris per tal d’assessorar i donar cobertura a 
aquells ciutadans o empreses de Moià que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell 
particular. 
  
Quart.- Notificar l’adopció dels presents acords a la Conselleria d'Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Tributària de Catalunya, i a 
les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM). 
 
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient 
 
Moià, a 28 de Març de 2013 
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Portaveu del Grup Municipal 
de Convergència i Unió 
 
Sra. Tarter.- Resumeix i explica el text de la moció i convida a què l’Ajuntament 
informi al ciutadà 
Sr. Alcalde.- Incideix en què no es podrà crear una oficina específica per a aquesta 
tenció al públic, però que es posaran tots el mitjans de què disposem a l’abast del 
ciutadà.  
  
El Ple de la Corporació per majoria absoluta, amb l’abstenció del sr. Fort, aprova el 
present dictamen. 

8. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL PROPI DE COMERÇ I DE SUPORT A LA 
PROPOSICIÓ DE LLEI D'HORARIS COMERCIALS 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL PROPI DE COMERÇ I DE SUPORT A LA 
PROPOSICIÓ DE LLEI D’HORARIS COMERCIALS 
Atès que Catalunya, per motius històrics i socio-econòmics, disposa d’un model de 
comerç amb singularitat pròpia que cal preservar i adaptar-lo a les noves necessitats 
socials, econòmiques i territorials del sector comercial. 
 
Atès que la competència en matèria de comerç, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, és exclusiva de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el RDL 20/2012, de 13 de juliol, aprovat pel Govern espanyol i convalidat pel 
Congrés dels Diputats, pel que fa a la modificació de la Llei estatal d'horaris comercials 
i la Ley de Ordenación del comercio minorista envaeix clarament competències 
exclusives de la Generalitat, a part d’haver estat tramitat com un decret llei, sense 
existir l’extraordinària urgència i necessitat. 
 
Atès que com a país no ens podem permetre els efectes irreparables de la manca 
d’una regulació adequada del sector comercial català, basat en bona part amb el 
comerç urbà de proximitat, vertebrador del territori. 
 
Atès que CiU i ERC han presentat al Parlament de Catalunya una proposició de llei 
d’horaris comercials per tal de preservar el nostre model i la competència exclusiva de 
la Generalitat en matèria de comerç. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia 
27 de març de 2013, es proposa al Ple l'adopció dels presents  

Primer.- Instar al govern central que no s’extralimiti en les seves competències i no 
vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç 
(art. 121 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), tot retirant el recurs 
d’inconstitucionalitat presentat davant el TC contra la llei catalana. 
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Segon.- Donar ple suport a la tramitació de la Llei d’horaris comercials pel 
procediment d’urgència extraordinària, per tal de preservar el model català i bloquejar 
les ingerències estatals, així com també al recurs d'inconstitucionalitat que presentarà 
el Govern de la Generalitat contra el Reial Decret-Llei d'horaris comercials del govern 
espanyol.  
 
Tercer.- Donar trasllat de la present moció al President de la Generalitat de 
Catalunya, a la Presidenta del Parlament de  Catalunya, a la Secretaria de Estado de 
Comercio del Ministerio de Economia y Competitividad, així com a les associacions de 
comerciants del municipi.  
 
Moià, 28 de març de 2013 
 
Sra. Tarter.- Explica que és important que no s’envaeixin competències i que s’han de 
defensar les que tenim com autonomia. Demana de penjar aquesta moció i l’anterior al  
Web municipal. 
 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb l’abstenció del sr. Fort per, aprova 
la present moció. 
 
A) PUNT AGEFIT PRIMER 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES DE 
L'AJUNTAMENT DE MOIÀ 
Vist l’Acord de Ple de 24 de gener de 2013, pel qual s’aprovÀ inicialment l’Ordenança 
Municipal d’Obres. 
 
Vist que durant la informació pública de l’Ordenança s’ha posat de manifest la 
necessitat de reformar la redacció d'alguns articles relatius a la durada, la pròrroga i 
capacitat de les llicències d’obres, les tanques en sòl no urbanitzable i esmenar petits 
errors materials, per tal d’adaptar-los millor a la realitat local de Moià. 
 
Atès que la importància objectiva de l’esmena introduïda en el text de l’Ordenança fa 
convenient de sotmetre-la novament a informació pública, a fi de garantir el màxim 
nivell de transparència i participació ciutadana en la seva elaboració. 
 
Atès allò que disposa el Text Refòs de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 
l’Ordenança Municipal d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en matèria 
d’aprovació d’ordenances i reglaments. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels presents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment per segona vegada l’Ordenança Municipal d’Obres, 
d’acord amb el text que s’insereix a l’annex d’aquesta resolució. 
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SEGON.- Sotmetre l’Ordenança aprovada a informació pública durant el termini de 
trenta dies, mitjançant la publicació d’edictes al BOP, al DOGC, al Regió 7 o altra diari 
similar i al Tauler d’Anuncis, per a reclamacions i al·legacions. 
 
Sr. Clusella.- Explica que es demana tornar a aprovar inicialment aquesta ordenança, 
perquè es va veure que alguns temes inclosos en la mateixa s’havien d’aclarir i perfilar 
una mica més. 
 
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat aprova la present proposta. 
 
B) PUNT AFEGIT SEGON 
 
REVISIÓ D'OFICI DELS CONVENIS URBANÍSTICS SIGNATS ENTRE ACTEUR SL 
I L'AJUNTAMENT DE MOIÀ. 
 
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
El 25 d’abril de 1982, l’Alcalde Sebastià Ubasart Serra i Antoni Estevedeordal Carrera, 
varen signar un conveni urbanístic en virtut del qual, l’Ajuntament es comprometia, en 
essència, a classificar els terrenys emplaçats al marge esquerra de la Carretera 
Nacional 141, Km. 27 Hm 7 direcció Manresa a Vic coneguts amb el nom de “sector la 
granja” d’una superfície aproximada de 27.000 m2, com a sòl urbà, en el marc de la 
revisió del planejament general que estava tramitant en aquelles dates, a canvi que 
Antoni Estevadeordal Carrera es comprometés a finalitzar les obres d’urbanització 
d’aquest àmbit: 

 

 
 
A canvi d’aquesta classificació, Estevadeordal Carrera es comprometia a cedir una 
parcel.la de 1.175 m2 de superfície: 
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La cessió quedava condicionada a l’aprovació definitiva del PGOU: 
 

 
 
El terreny a cedir restava grafiat en els documents annexes al conveni: 

  
 
El 4 de maig de 1983, la Comissió Provincial d’Urbanisme va aprovar el PGOU i el 21 
de novembre de 1984 n’ordenà la publicació. Amb aquesta publicació l’Ajuntament 
donava compliment al compromís de classificar els terrenys som a sòl urbà i neixia 
l’obligació d’Estevadeordal Carrera de cedir el terreny ofert a canvi d’aquesta 
reclassificació. 
 
El plànol 602 del PGOU recull la Unitat d’Actuació dissenyada pel conveni: 
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Prèvia l’oferta corresponent, el 7 d’agost de 1987, el Ple de l’Ajuntament acceptà la 
cessió del terreny i n’ordenà la inscripció al patrimoni municipal del sòl i a l’inventari 
municipal de béns i drets: 

 
 
Simultàniament aprovà un document designat ambiguament com a “Projecte de la 
Unitat d’Actuació”, de la UAU 7: 

 
 
 Aital “Projecte d’Unitat d’Actuació” (sic) no pot ser considerat el projecte de 
reparcel·lació de l’àmbit, en tant que no reuneix els requisits mínims imprescindibles 
per ser qualificat com a tal. El contingut del document informa sobre l’estructura de la 
propietat del sector, la seva ordenació urbanística i determinats aspectes econòmics de 
l’operació urbanística però no pot constituir ni constitueix, “per se” el document de 
gestió urbanística preceptiu per al desenvolupament d’una Unitat d’Actuació 
Urbanística en Sòl Urbà. 
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El 7 de setembre de 1987 el Ple ratificà l’acceptació de la cessió, amb motiu d’una 
rectificació d’errades de l’acord precedent en els següents termes: 
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En un informe emès en data 12 de setembre de 2001, l’ex arquitecte municipal Josep 
Lluís Gorina i de Travy, dictaminà que el valor del terreny cedit era equivalent a unes 
finques propietat d’Acteur, S.L. afectades per la futura rotonda la cruïlla de la carretera 
N-141 i l'avinguda de la industria, amb l’objecte de justificar la permuta d’aquell amb 
aquests: 
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Lamentem la mala qualitat del document, però és el que es troba a l’expedient. 
 En contra de l’evidència palmària que el terreny de 1.175 m2 de la UAU 7 de 
constant referència ja era de propietat municipal, el 4 d’octubre de 2001, l’alcalde 
Josep Montràs Rovira i Antoni Estevadeordal Botta, actuant en nom d’Acteur, S.L. i 
dels successors d’Antonio Estevadeordal i Carrera, amb la intervenció del Secretari 
Municipal, Francesc Armengol Aymerich,   varen signar un nou conveni urbanístic 
simulant una segona cessió a l’Ajuntament del terreny en qüestió a canvi que aquest 
assumís el cost de les obres d’urbanització pendents de la UAU i les executés en el 
termini de tres anys: 

 
 
Aquest conveni constitueix un doble frau als interessos públics municipals, amb 
possible transcendència penal. 
 
El primer frau deriva del fet d’atribuir a la societat Acteur, S.L. la propietat d’un 
terreny de propietat municipal a fi de simular-ne una nova cessió a l’Ajuntament. 
 
El segon frau està constituït per la condonació de les despeses d’urbanització de la UAU 
7 a canvi d’aquesta falsa cessió, obres d’urbanització que l’Arquitecte municipal ha 
taxat en 827.786,31 € Euros, en la data de subscripció del conveni. Cal advertir que en 
el cas que aquestes obres s’haguessin d’executar a dia d’avui tindrien un cost molt 
superior, per l’evolució que els preus de la urbanització han experimentat des 
d’aleshores i pel fet que l’IVA vigent és del 21 % sensiblement superior al 16 % 
considerat pel dictamen. 
 
En ser greu, la defraudació encara aniria un pas més enllà l’1 de març de 2005, data 
en la qual, els mateixos atorgants del conveni precedent, amb la intervenció del 
Secretari Municipal, Francesc Armengol Aymerich, varen signar un tercer conveni per 
mitjà del qual Acteur, S.L. recuperava la propietat del terreny cedit a canvi de 
permutar-lo amb els terrenys afectats per la rotonda de la intersecció de l’Avinguda de 
la Indústria amb la Carretera N-141, els costos d’urbanització de l’accés a la UAU 7, -
que l’arquitecte municipal ha taxat en 81.707,46 € Euros en la data de subscripció del 
conveni- i el canvi de qualificació urbanística de les parcel·les 23 i 24: 
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Es podria considerar que en la mesura que l’Ajuntament obté una contraprestació 
patrimonial per la reversió de la propietat del solar de 1.175 m2 a Acteur, S.L. aquest 
conveni no causa perjudicis patrimonials a la Corporació, però aquesta idea és errònia 
pels següents motius: 

• La contraprestació pactada en aquest conveni no és simètrica, car ultra la 
reversió del terreny de 1.175 m2 a Acteur, S.L. l’Ajuntament li ofereix la 
urbanització dels accessos a la UAU 7 valorada en 81.707,46 €, la requalificació 
de dues parcel·les de la UAU 7 i la tramitació de la modificació puntual del 
PGOU que havia de fer efectiva aquesta requalificació en el termini màxim de 
tres anys més una indemnització totalment desproporcionada pel cas 
d’incompliment d’aquest termini de 300.000 Euros amb interessos “legals de 
demora” a comptar de la data de signatura del conveni. 

• La permuta era inútil perquè el projecte de rotonda l’estava executant la 
Generalitat la qual havia posat en marxa els tràmits d’expropiació dels terrenys 
afectats, pel que no hi havia aparentment cap necessitat que l’Ajuntament els 
adquirís permutant-los amb finques de la seva propietat. Hagués estat molt més 
pràctic i sens dubte preferible pels interessos patrimonials del municipi que la 
Generalitat hagués continuat la tramitació de l’expedient d’expropiació. 

 
Tampoc es pot fer gaire cabal de l’estranya equivalència de valors dictaminada per 
l’arquitecte municipal en l’informe de 12 de setembre de 2001 a causa de llur absoluta 
falta de rigor i la manca de justificació de les fonts d’on s’obtenen els valors de 
repercussió i unitaris contemplats en el dictamen. 
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El conveni d’1 de març de 2005, com dèiem, assenta les bases per ampliar el perjudici 
patrimonial derivat del conveni de 4 d’octubre de 2001 força més enllà del que hem 
vist fins ara, a causa de la inclusió d’una clàusula penal palesament irracional i 
arbitrària del tenor literal següent: 

 
 
Als antecedents consultats no hi ha cap evidència que l’Ajuntament intentés ni tant 
sols de posar en marxa la modificació puntual del PGOU garantida amb tant gravosa 
clàusula, la qual cosa ha donat peu a Acteur, S.L. a promoure una demanda judicial en 
reclamació de la indemnització de 300.000 Euros més interessos que es tramita davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona. 
 
Si el recurs prosperés, el perjudici patrimonial per l’Ajuntament a dia d’avui s’elevaria 
a 1,206.324,79 Euros, d’acord amb el següent càlcul, estimant que l’exempció dels 
costos d’urbanització només beneficia a Acteur, S.L.: 
 

Costos Urbanització UAU 7 Acteur, S.L. 692.360,48

Costos Urbanització vial accés UAU 7 81.707,46

Indemnització per incomplim. de l'oblig. de requal. 300.000,00

Ineressos de la indemnització a data d'avui 132.256,85

Total 1.206.324,79

Perjudicis reals i potencials dels convenis

 
 
Els convenis urbanístics signats el 4 d’octubre de 2001 i l’1 de març de 2005 són nuls 
de ple dret en virtut de l’establert per l’article 62 de la Llei de règim jurídic i 
procediment administratiu comú Llei 30/1992, de 26 de novembre vigent en el 
moment dels fets, segons la qual tenien aquest caràcter: 

Artículo 62. Nulidad de pleno derecho 
1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los 
casos siguientes: 
(……..) 
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 
materia o del territorio. 
c) Los que tengan un contenido imposible. 
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia 
de ésta. 
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación 
de la voluntad de los órganos colegiados. 
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f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que 
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición. 
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango 
legal.” 
 

Una primera causa de nul·litat és la simulació de titularitat del terreny de 1.175 m2 per 
part d’Acteur, S.A. que està en la base del conveni de 4 d’octubre de 2001. 
 
Aquesta simulació de propietat podria ser presumptament constitutiva de diversos 
tipus d’infracció penal i té un contingut impossible, perquè ningú pot cedir la propietat 
d’un terreny que no li pertany. 
 
Aquesta seria, indiscutiblement, la causa principal de la nul·litat radical dels convenis 
signats, però n’hi ha d’altres que no es poden ignorar, en la mesura que contribueixen 
a reforçar la legitimitat de la revisió d’ofici projectada. 
 
Els convenis urbanístics tenen un camp d’acció molt reduït que té poques coincidències 
amb el contingut dels convenis controvertits. 
 
Seguint la Sentència del Tribunal Suprem de 15 de març de 1997, hem d’advertir que 
qualsevol que sigui el contingut dels acords a que l'Ajuntament arribi amb els 
administrats la potestat de planejament ha d'actuar-se sempre en ares de l'interès 
general i segons principis de bona administració, per aconseguir la millor ordenació 
urbanística possible (Sentències de 23 de juny 1994, 18 març i 13 febrer 1992 i 21 
setembre 1991). 
 
El Tribunal Suprem (Sentències de 7-5-1986, 29-4-1989 i 7-11-1990, entre d'altres), 
ha declarat la naturalesa contractual i el caràcter administratiu dels convenis 
urbanístics, assenyalant que la finalitat dels esmentats convenis no pot ser diferent de 
la legalment predeterminada per a l'activitat de planejament urbanístic.  
 
En cas contrari, si els objectius perseguits pels intervinents van més enllà dels objectius urbanístics 
que l'Administració té encomanats, la causa es torna il•lícita i, amb això, el conveni queda viciat.  
 
A través dels convenis urbanístics es facilita la gestió del planejament urbanístic, però 
no es pot articular un nou sistema d'actuació al marge dels regulats per la legislació.  
 
De cap manera el conveni pot implicar derogació en benefici dels particulars, de les 
reglamentacions de caràcter imperatiu, ni pot condicionar l'exercici de les potestats 
urbanístiques, per ser l'urbanisme una autèntica funció pública indisponible i 
irrenunciable.  
 
Com recorda la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 7 de 
desembre de 1999, la validesa dels convenis urbanístics requereix la concurrència dels 
següents requisits: 

• Que tinguin per finalitat la prossecució d'interessos públics lligats a l'ordenació 
urbanística de la ciutat d'una manera racional o coherent. 

• Que estiguin vinculats a promoure  l'execució del planejament urbanístic. 
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• Que no s’apreciï una  supeditació o subordinació  en la definició de l'ordenació 
urbanística a interessos privats. 

• Que no suposin dispenses singulars. 
• Que no constitueixin merma o lesió dels interessos públics. 
• Que no vulnerin o contradiguin les prescripcions d'ordre públic contingudes en 

les lleis d'ordenació del territori i de règim jurídic del sól. 
• Que signifiquin una manifestació del principi de gestió cooperativa del servei 

públic urbanístic que és conforme al dret de participació dels ciutadans en els 
afers públics i compatible amb la posició institucional de les Administracions 
Públiques com a garants dels interessos públics. 

 
D'aquí que no resultin en cap cas admissibles les disposicions contingudes als convenis 
següents: 

1. La condonació arbitrària de costos d’urbanització a canvi d’una cessió 
inexistent. 

2. Les permutes de terrenys sense seguir el procediment legalment establert en 
aquesta matèria per la legislació de patrimoni dels ens locals. 

3. Les permutes inútils. 
4. L’establiment de contraprestacions manifestament asimètriques en el 

contracte de permuta. 
5. L’assumpció per l’Administració de deures d’urbanització que corresponen als 

particulars. 
6. La promesa de canvis de qualificació urbanística fundats en interessos 

lucratius allunyats dels principis que han de presidir l’ordenació racional del 
territori. 

 
Tant el conveni de 4 d’octubre de 2001 com el conveni d’1 de març de 2005 estan 
signats únicament per l’alcalde. 
 
Per mitjà d’ells, l’alcalde, per la seva pròpia voluntat, realitza actes de disposició 
patrimonial (transmissions de terrenys), s’obliga a modificar el planejament general 
del municipi i estableix compromisos d’indemnització futura, al marge de la legalitat 
vigent i sense coneixement i consentiment de cap dels organismes competents per 
aprovar les decisions corresponents. 
 
El conveni de 2005 contempla la permuta de 662,4 m2 de terrenys edificables de les 
parcel·les 21 i 22 de la Unitat d’Actuació número 7 més 410 m2 de terrenys afectats a 
vialitat pertanyents a Acteur, S.L. a canvi de la parcel.la de 1.175 m2 de propietat 
municipal. 
 
La competència per a l’aprovació d’aquesta permuta l’any 2005 corresponia al Ple, per 
imperatiu de l’establert a l’article 214 1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 41 del Reglament de patrimoni dels 
ens locals de Catalunya Decret 336/1988, de 17 d'octubre suara referit. 
 
                                                 

1 Artículo 214. Acuerdos de enajenación, gravamen y cesión 
214.1. La enajenación, el gravamen o la cesión de bienes tienen que ser acordados por el pleno de la 

corporación, a excepción de los supuestos de enajenación que, de acuerdo con el artículo 53 de esta Ley, 
corresponde aprobar al alcalde. 
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L’article 62 2 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú 30/1992, de 
26 de novembre, vigent en la data de signatura dels convenis, qualificava de nuls de 
ple dret els actes adoptats per un òrgan manifestament incompetent.  
 
En la data d’aprovació dels convenis, l’aprovació de les permutes de béns patrimonials 
es trobaven subjecte a un rigorós procediment formal que exigia, entre altres coses, 
l’acreditació de l’equivalència de valors entre els béns. 
 
L’any 2001, l’article 194 Llei municipal i de règim local de Catalunya Llei 8/1987, de 15 
d'abril establia el següent: 

Article 194. 
1 La PERMUTA de béns patrimonials requereix un expedient en el qual s'ha 
d'acreditar la necessitat o la conveniència d'efectuar-la i l'equivalència de valors 
entre els béns. No obstant això, la PERMUTA es pot fer també si la diferència de 
valors entre els béns no excedeix el cent per cent del valor més baix i si 
s'estableix la compensació econòmica pertinent quan la diferència és en perjudici 
del bé de l'ens local. 
2 Si la diferència de valors és més elevada, es pot procedir a la PERMUTA, amb 
informe previ del Departament de Governació. L'informe s'ha d'emetre en el 
termini màxim de trenta dies. Si l'informe no és favorable, el ple ha d'adoptar 
l'acord amb els requisits que estableix l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de Bases 
de Règim Local. Transcorregut el t ermini sense l'emissió de l'informe, 
s'entendrà, aquest, favorable per silenci positiu. 
3 En el cas de PERMUTA de cosa futura es poden establir per reglament altres 
requisits i garanties addicionals. 

 
L’any 2005 l’article 210 de la  Llei municipal i de règim local de Catalunya 2003 Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril mantenia les mateixes exigències: 

210.1. La PERMUTA de béns patrimonials requereix un expedient en el qual 
s'ha d'acreditar la necessitat o la conveniència d'efectuar-la i l'equivalència de 
valors entre els béns. No obstant això, la PERMUTA es pot fer també si la 
diferència de valors entre els béns no excedeix el 100% del valor més baix i si 
s'estableix la compensació econòmica pertinent quan la diferència és en perjudici 
del bé de l'ens local. 
210.2. Si la diferència de valors és més elevada, es pot procedir a la PERMUTA, 
amb informe previ del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
L'informe s'ha d'emetre en el termini màxim de trenta dies. Si l'informe no és 
favorable, el ple ha d'adoptar l'acord amb els requisits que estableix l' article 
47.2 de la Llei 7/1985, de bases de règim local. Transcorregut el termini sense 
l'emissió de l'informe, s'entendrà, aquest, favorable per silenci positiu. 
210.3. En el cas de PERMUTA de cosa futura es poden establir per reglament 
altres requisits i garanties addicionals. 

 

                                                 
2 Artículo 62. NULIDAD DE PLENO DERECHO 
1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 
(………………..) 
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. 
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I els articles 40 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, regulaven el procediment ordenat per ambdós 
articles de la forma següent: 

Alienació i cessió 
Secció 1. Alienació 
Article 40. 
40.1. Per alienar o gravar béns patrimonials s'han de tenir en compte les 
següents regles: 
a) Determinar la situació física i jurídica del bé, practicar la delimitació dels 
immobles, si cal, i inscriure'l en el Registre de la Propietat, si no ho està. 
b) Fer la valoració pericial que acrediti l'estimació dels béns. 
c) En el cas de béns immobles, cal l'informe previ del Departament de 
Governació si el seu valor excedeix el 25% dels recursos ordinaris del pressupost 
consolidat de la corporació. L'informe s'ha d'emetre en el termini màxim de 30 
dies; transcorregut aquest sense haver-se emès, es poden prosseguir les 
actuacions. Si l'informe no és favorable, el Ple ha d'adoptar l'acord d'alienació o 
de gravamen amb el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, 
en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
Tanmateix, a l'efecte de control de legalitat de l'alienació de béns immobles, el 
valor no excedeix del 25% indicat, s'ha de donar compte també al Departament 
de Governació, una vegada instruït l'expedient, abans de la resolució definitiva. 
(........................) 
40.2. En cap cas es pot procedir a l'alienació de béns patrimonials per finançar 
despeses corrents, llevat que es tracti de parcel · les sobrants de vies públiques 
no edificables o de béns no utilitzables en serveis locals. 
 
Article 41. 
41.1. L'alienació, el gravamen o la cessió de béns han de ser acordats pel ple de 
la corporació. 
41.2. Els acords de cessió i els d'alienació, en aquest últim cas si la quantia 
corresponent excedeix el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, han de ser 
adoptats per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
Per recursos ordinaris, als efectes d'aquest Reglament, s'entenen els habituals 
que provinguin d'operacions corrents, excepte les operacions de crèdit, les de 
capital i les procedents de contribucions especials, de quotes urbanístiques i de 
subvencions finalistes. 
41.3. Els actes de gravamen i els d'alienació que no són els que determina 
l'article 41.2 es poden delegar en la comissió de govern. 
 
Article 42. 
L'alienació de béns patrimonials s'ha de fer per subhasta pública, d'acord amb la 
normativa reguladora de la contractació dels ens locals, llevat que es tracti d'una 
PERMUTA i amb les excepcions que fixen els articles següents. 
 
Article 47. 
47.1. L'alienació per PERMUTA de béns patrimonials requereix un expedient en el 
qual s'ha d'acreditar la necessitat o la conveniència d'efectuar-la i l'equivalència 
de valors entre els béns. Tanmateix, la PERMUTA es pot fer també si la 
diferència de valors entre els béns no excedeix el 100% del valor més baix i si 
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s'estableix la compensació econòmica pertinent quan la diferència és en perjudici 
del bé de l'ens local. 
47.2. Si la diferència de valors és més elevada, es pot procedir a la PERMUTA, 
previ informe del Departament de Governació. L'informe s'ha d'emetre en el 
termini màxim de 30 dies, si aquest no és favorable, el ple ha d'adoptar l'acord 
amb el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
Transcorregut el termini sense l'emissió de l'informe, aquest s'entendrà 
favorable per silenci positiu. 
 
Article 48. 
48.1. És possible la PERMUTA de béns presents amb altres futurs o l'existència 
no és actual però pot presumir racionalment, sempre que el bé futur sigui 
determinat o susceptible de determinació. 
48.2. En el supòsit de l'apartat anterior regeixen els requisits que estableix 
l'article anterior. S'ha de fixar un termini per a la consumació del contracte, el 
qual s'entendrà no subscrit si no es fa realitat el bé objecte d'aquest, sense 
perjudici de les clàusules resolutòries o penals que es puguin pactar. 

 
Els convenis van eludir l’aplicació d’aquest conjunt de determinacions legals i 
reglamentàries, la qual cosa obliga a qualificar la permuta aprovada de nul.la de ple 
dret per omissió total i absoluta del procediment legalment establert, ex article 62 de 
la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú Llei 30/1992, de 26 de 
novembre: 

Article 62. NUL · LITAT DE PLE DRET 
1. Els actes de les administracions públiques són nuls de ple dret en els casos 
següents: 
(.......................) 
e) Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment 
establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de 
la voluntat dels òrgans col · legiats. 

 
La cessió realitzada dels terrenys afectats per la rotonda es fa, entre altres coses, a 
canvi del compromís de tramitar una modificació puntual del pla general d’ordenació 
urbana que tingui per objecte la modificació de la qualificació urbanística de "Subzona 
B" a "Eixample d’Intensitat 2" de les parcel·les 23 y 24 de la UA 7. 
 
En la data d’aprovació del conveni (1 de març de 2005) la competència per a la 
tramitació dels instruments de planejament general corresponia al Ple de la 
Corporació, en virtut de l’establert a l’article 22.2.c 3 de la Llei de Bases de Règim Local 
Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
Un compromís d’aquestes característiques només el podria haver aprovat el Ple, en 
qualitat de titular de les competències orgàniques afectades en matèria d’aprovació 
dels instruments d’ordenació urbanística i la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
                                                 

3 2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones: 
(……………………….) 
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal 

de los planes y demás INSTRUMENTOS de ordenación previstos en la legislación urbanística. 
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Generalitat en qualitat de titular de les competències en matèria d’aprovació definitiva 
d’aquesta classe d’instruments. 
 
Per consegüent els convenis també són nuls de ple dret, perquè el conveni d’1 de març 
de 2005, per mitjà del qual l’alcalde assumeix el compromís de requalificació 
comentada, no subordina enlloc la seva eficàcia jurídica ni a l’aprovació del Ple ni a 
l’aprovació de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
El pacte setè del conveni d’1 de maig de 2005 contempla l’obligació municipal 
d’indemnitzar l’actora si en el termini de tres anys no s’ha tramitat la modificació 
puntual del PGOU referida a l’apartat precedent. 
 
Aquest valor s’estableix de forma totalment arbitrària al pacte sisè del conveni: 

Sisè. El canvi de qualificació de les actuals parcel·les 23 y 24 de la UA 7 de 
"Subzona B" a "eixample de intensitat 2" es considerarà com a part del preu a 
percebre per Acteur S.L. i es valora de mutu acord en 300.000,00 Euros. 

 
A banda de la irracionalitat manifesta d’aquest import per la desproporció que guarda 
amb el valor real del presumpte perjudici que vindria a compensar, la indemnització 
establerta per aquest supòsit d’incompliment té naturalesa jurídica de resolució 
transaccional del conflicte que pugues sorgir en el futur pel cas d’incompliment de 
l’acordat. 
 
L’aprovació d’una transacció d’aquestes característiques en la data de signatura del 
conveni de 2005 també corresponia al Ple de la Corporació i havia d’ésser acordada, a 
més, per majoria absoluta del seu nombre legal de membres, en virtut de l’establert 
per l’article 230 4 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els convenis estableixen una indemnització compensatòria pel cas d’incompliment del 
deure de requalificació urbanística de les parcel·les 23 i 24 de la UA 7 en el termini de 
tres anys, que les parts xifren arbitràriament en 300.000 Euros. 
 
Aquesta compensació és un 1051 % superior al valor del presumpte perjudici que 
pretenia compensar, segons els càlculs de l’informe de l’arquitecte municipal de 12 de 
setembre de 2001 en el qual es basen els convenis: 

                                                 
4 Artículo 230. Acuerdo del pleno 
Los entes locales no pueden avenirse a las demandas judiciales, hacer transacciones sobre sus bienes o 

derechos, ni someter a arbitraje las contenciones que se susciten sobre éstos si no es mediante acuerdo del 
pleno adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. 
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Subzona B 69,12
Zona Eixample Intensitat 2 96,76

Valor a preus de la Subzona B 71.355,76
Valor a preus de la Zona Eixample Intensitat 2 99.898,07
Diferència de valor dels 1.032,40 m2 cedits 28.542,31

% de la indemnització acordada sobre el valor 
del presumpte perjudici que es volia compensar 1051%

Valor de repercussió declarat en l'informe de l'arquitecte 
municipal de 12 de setembre de 2001 en que es basen els 

convenis

Diferència de valor dels 1.032,40 m2 cedits en funció de la 
seva qualificació urbanística

 
 
La quantia es fixa, simplement, a tant alçat, amb un grau de frivolitat que tractant-se 
com es tracta de diners públics, causa estupefacció. 
 
L’ordenament jurídic habilita certament a l’Administració per actuar, atorgant-li 
facultats discrecionals o la potestat d’interpretar conceptes jurídics indeterminats com 
l’interès públic o social, és a dir, atribuint-li una certa llibertat de decisió a la vista de 
les circumstàncies. 
 
Ara bé, com assenyala la Doctrina Administrativa, aquesta llibertat ni és il·limitada ni 
pot ser tampoc exercitada de qualsevol manera pel fet que la norma que l’atribueix no 
la subjecti a límits expressos. Al fer-ne ús, l’Administració no està sotmesa únicament 
a la Llei, sinó també al Dret, (article 103.1 de la Constitució), la qual cosa exclou el 
comportament arbitrari, basat en el pur  caprici o el mer voluntarisme dels seus 
agents, orfe per això de tota classe de fonamentació racional.  
 
Per això, la Jurisprudència del Tribunal Suprem ve afirmant sistemàticament que 
discrecionalitat no és arbitrarietat i que, pel contrari, ambdós conceptes són antagònics 
–STS 21-11-1985, pel que, en paraules de la STS de 13-7-1984, “...nunca es 
permitido confundirlos pues aquello (lo discrecional) se halla o debe hallarse cubierto 
por motivaciones suficientes (...) mientras que lo segundo (la arbitrariedad) o no tiene 
motivación respetable sino –pura y simplemente- la conocida pro ratione voluntas o la 
que ofrece lo es tal que, escudriñando su entraña, denota, a poco esfuerzo de 
constatación, su carácter realmente indefinible y su inautenticidad...”. 
 
La motivació de la decisió comença, doncs, marcant la diferència entre el discrecional i 
l’arbitrari, i això, perquè si no hi ha motivació que la sostingui, l’únic recolzament de la 
decisió, serà la sola voluntat de qui l’adopta, base insuficient, com és obvi, en un Estat 
de Dret, en el que no hi ha marge, per principi, pel poder purament personal.  
 
Però si la motivació “ad extra” de la decisió constitueix, com s’ha dit, el primer nivell 
de distinció entre el discrecional i l’arbitrari, no s’exhaureix en ella mateixa. El que 
volem dir és que per no incorre en arbitrarietat, no n’hi ha prou en motivar la decisió 
discrecional o l’aplicació dels conceptes jurídics indeterminats, sinó que aquesta 
motivació ha de venir recolzada o justificada per les dades objectives sobre les quals 
opera –STS 29-11-1985- la qual cosa obliga a l’Administració “...a aportar al 
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expediente todo el material probatorio necesario para acreditar que su decisión viene 
apoyada en una realidad fáctica que garantice la legalidad y oportunidad de la misma, 
así como la congruencia con los motivos y fines que la justifican (STS 22-6-1982 i 15-
10-1985 )... en concordancia con el principio de objetividad de la actuación 
administrativa (artículo 103.1 CE) ...y en forma asequible a la revisión contencioso-
administrativa” (STS 26-1-1987).” 
 
“Los hechos son tal como la realidad los exterioriza” diu la STS de 2-4-1991, i “...no le 
es dado a la Administración inventarlos o desfigurarlos aunque tenga facultades 
discrecionales para su valoración...” pel que la decisió discrecional “...ha de guardar 
coherencia lógica con aquellos, de suerte que cuando se aprecie una incongruencia o 
discordancia de la solución elegida con la realidad que integra su supuesto o una 
desviación injustificada de los criterios generales del plan, tal decisión resultará viciada 
por infringir el ordenamiento jurídico y, más concretamente, el principio de interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos –artículo 9.3 CE-, que, en lo que ahora 
importa, aspira a evitar que se traspasen los límites racionales de la discrecionalidad y 
se convierta ésta en fuente de decisiones que no resultan justificadas…”. 
 
La coherència de la decisió amb els fets dels quals es parteix, això és, la seva 
justificació intrínseca sobre la base de la realitat que constitueix el seu punt de partida, 
és doncs, el segon nivell de distinció entre el discrecional i l’arbitrari. 
 
Encara hi ha un tercer nivell de distinció, que resulta de la “…contemplación o 
enjuiciamiento de la actividad discrecional a la luz de los principios generales del 
Derecho, que son la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica, el oxígeno que 
respiran las normas…” com indica la STS 2-4-1991 i amb una frondosa jurisprudència 
que aquesta Sentència esmenta. 
 
L’Administració, titular d’una potestat discrecional o de la capacitat d’interpretar 
conceptes jurídics indeterminats pot legítimament elegir una entre vàries solucions 
possibles i està facultada per decidir quina és la solució justa del concepte jurídic 
indeterminat en cada cas, però la solució elegida, per no ser titllada d’arbitrària, ha de 
ser: 

• Congruent amb els fets que constitueixen el pressupòsit de l’elecció. 
• Respectuosa amb la bona fe com a principi general del Dret que ha de presidir 

sempre les relacions amb els ciutadans. 
 
La indemnització pactada en el conveni pel cas d’incompliment de l’obligació de 
requalificar és arbitrària pels següents motius: 

• Per la desproporció aberrant que hi ha entre la indemnització i el valor del 
presumpte perjudici que es pretenia compensar. 

• Per la més absoluta falta de motivació d’aquesta indemnització a tant alçat. 
• Perquè de l’informe tècnic de l’arquitecte municipal en que es basen els 

convenis es desprèn amb tota claredat que l’import màxim de la indemnització 
que es podria demanar per l’incompliment del canvi de qualificació és de 
28.542,31 Euros en el millor dels casos per l’actora i no pas els 300.000 Euros 
fixats en el conveni. 
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• Per fer un ús de les potestats de planejament urbanístic contràries al principi 
general del desenvolupament urbanístic sostenible que ha de presidir l’exercici 
d’aquestes potestats. 

• Per fer ús de les potestats urbanístiques per a finalitats distintes per 
l’Ordenament Jurídic que les ha atribuït. 

 
La clàusula primera del conveni de 2001 eximeix arbitràriament a Acteur, S.L. dels 
costos d’urbanització pendents de la UA 7,  a canvi de res, perquè la parcel.la de 1.175 
m2 que Acteur, S.L. en la persona d’Estevadeordal diu cedir a l’Ajuntament era 
propietat d’aquest. 
 
Ultra la falsedat de la hipòtesi de fet en que es basa aquest conveni s’ha d’advertir que 
l’alcalde no estava facultat per eximir el pagament de les despeses d’urbanització d’un 
PAU, pel que les exempcions pactades en els convenis s’han de considerar una 
dispensa singular del planejament urbanístic i, com a tal nul·les de ple dret, per 
imperatiu de l’establert per l’article 11 5 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya Llei 
2/2002, de 14 de març, i 90.3 6 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol aplicables 
al cas per raons d’ordre transitori. 
 
Per concloure aquesta exposició hem de recordar que l’article 88 de la Llei de règim 
jurídic i procediment administratiu comú 30/1992, de 26 de novembre només reconeix 
eficàcia jurídica als convenis quan són conformes amb l’ordenament jurídic i versen 
sobre matèries no indisponibles: 

ARTÍCULO 88. Terminación convencional 
1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que 
no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no 
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público 
que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico 
que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener 
la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o 
insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución 
que les ponga fin. 
2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la 
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y 

                                                 
5 Article 11. Nul • litat de les reserves de dispensació 
Són nul • les de ple dret les reserves de dispensació contingudes en els plans i normes d'ordenació 

urbanística, així com les que concedeixin les administracions públiques al marge d'aquests plans i normes. 
6 article 90. 
1. els particulars, a l'igual que l'administració, quedaran obligats al compliment de les disposicions sobre 

ordenació urbana contingudes en aquesta llei i en els plans, programes d'actuació urbanística, estudis de 
detall, projectes, normes i ordenances aprovades d'acord a la mateixa. 

2. l'aprovació dels plans no limitarà les facultats que corresponguin als diferents departaments per a 
l'exercici, d'acord amb les previsions del pla, de les seves competències, segons la legislació aplicable per 
raó de la matèria. els plans redactats a l'empara de la legislació sectorial en deascord amb les 
determinacions d'un pla director de coordinació, hauran d'adaptar-se a les directrius contingudes en agost en 
el termini d'un any. 

3. seran nul·les de ple dret les reserves de dispen sació que es continguessin en els plans o 
ordenances, així com les que amb independència d'aq uestes es concedissin . 
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territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y 
las personas a las que estuvieran destinados. 
3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros, los 
acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. 
4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las 
competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las 
responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios 
relativas al funcionamiento de los servicios públicos. 

 
L’article 102 d’aquesta mateix Llei determina que les administracions públiques, en 
qualsevol moment, per iniciativa pròpia i previ dictamen favorable del Consell d'Estat o 
òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, si n'hi ha, 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. 
 
La urgència de la proposta ve motivada pel fet que Acteur, S.L. ha promogut un recurs 
contenciós administratiu contra l’Ajuntament en reclamació de la indemnització per 
incompliment del conveni de 2005 que, actualment es troba en fase de contestació a la 
demanda i que convé d’aturar per la via que s’enceta per mitjà d’aquesta resolució el 
més aviat possible, atesos els perjudicis que es poden derivar d’una sentència 
condemnatòria en el dit procediment, 
 
Per tot l'anterior es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
 
ACORD: 
 
Primer. Declarar la urgència del debat i votació d’aquesta proposta. 
 
Segon. Incoar expedient de revisió d’ofici dels convenis urbanístics signats el 4 d’octubre 
de 2001 i l’1 de març de 2005 entre JOSEP MONTRAS I ROVIRA, en qualitat d'Alcalde-
President de I ‘Ajuntament de Moià i ANTONIO ESTEVAOEOROAL I BOTTA amb DNI 
37.252.687-R en nom propi i en representació d’ACTEUR, SL i dels successors d’ Antonio 
Estevadeordal i Carrera, a fi de declarar-ne la NUL·LITAT RADICAL O DE PLE DRET i a la 
declaració de NUL·LITAT RADICAL O DE PLE DRET de tots els actes i acords que se 
n’hagin derivat així com als actes d’execució que s’hagin adoptat per donar-los 
compliment. 
 
Tercer. Donar audiència a ACTEUR, SL. i al senyor ANTONIO ESTEVAOEOROAL I 
BOTTA; al senyor JOSEP MONTRAS I ROVIRA, ex-Alcalde-President de I ‘Ajuntament de 
Moià; al senyor JOSEP LLUÍS GORINA I DE TRAVY, ex-arquitecte municipal de Moià i al 
senyor FRANCESC ARMENGOL AYMERICH, Secretari Municipal de Moià, de l’acord 
adoptat, per tal que puguin deduir-ne les al·legacions que considerin pertinents a la seva 
defensa, prèviament a l’enviament reglamentari de l’expedient de revisió a la Comissió 
Jurídica Assessora i a la formulació de les denúncies que s’escaiguin en ordre a la 
protecció dels interessos generals i municipals que s’han vist afectats pels avantdits 
convenis. 
 
Sr. Alcalde.- Degut a la demanda interposada a l’Ajuntament es creu convenient fer 
aquesta proposta. 
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Sra. Tarter.- Manifesta  que és un expedient complicat i llarg i que comença a l’any 
1982, i és precipitat estudiar-lo. Entén que els acords no havien passat per Ple i no veu 
que ara sigui aquest òrgan qui ho hagi d’aprovar. S’abstindran en la votació, donat que 
hi ha algunes coses que els han generat dubtes  
Sr. Crespiera.- És un tema complex i per la urgència no hi ha hagut temps d’estudiar-
lo per part d’alguns regidors, però creu que s’ha d’iniciar. Fa l’observació que la 
proposta no fa esment al termini d’al·legacions. Pel coneixement que ell té del tema de 
fa anys, exposa que hi ha moltes irregularitats en la tramitació d’aquest convenis i que 
creu necessari tirar-ho endavant. 
Sr. Navarro.-  Reitera que ha estat molt precipitat i no s’ha pogut estudiar amb la 
profunditat que requereix, però que s’ha de tirar endavant. 
 
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb els vots a favor 
dels srs/sres. Guiteras, Mascaró, Clusella, Capdevila, Santaeugenia, Ferrer, Navarro, 
Crespiera, Fort i Verdaguer i amb l’abstenció del srs/sres. Martinez i Tarter, aprova el 
present dictamen. 
 
C) PUNT AFEGIT TERCER 
 
PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ESCOLA DE 
MÚSICA I L'ESCOLA DE DANSA PEL CURS 2011-2012  
Vista la resolució de la Consellera d'Ensenyament de 8 de març de 2013 per la qual 
s'atorguen subvencions a determinades corporacions locals per al sosteniment del 
funcionament de les escoles de música i/o dansa de la seva titularitat per al curs 2011-
2012. 
 
Vist que amb data 3 d'abril de 2013 i registre d'entrada 1143 se'ns ha comunicat que 
l'import atorgat a aquesta corporació local és: 
 
Per a l'Escola de Música Municipal  23.000 euros 
Per a l'Escola de Dansa Municipal Somnis 10.200 euros 
 
Atès que el mòdul que s'aplica per al curs 2011-2012, és de 230 euros per alumne i 
curs, d'edat compresa entre 4 i 18 anys escolaritzat en escola de música i 150 euros 
per alumne i curs d'edat compresa entre 4 i 18 anys escolaritzat en escola de dansa. 
 
Atès que per al pagament de la subvenció del curs 2011-2012 aquesta corporació ha 
de trametre a la Direcció General de Centres Públics, abans del 30 d'abril de 2013, 
entre d'altra documentació, l'acord de Ple pel qual s'accepta la subvenció. 
 
Es proposa al Ple Municipal l'adopció dels presents 
 
ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR la subvenció de 23.000 euros per al funcionament de l'Escola de 
Música Municipal pel curs 2011-2012. 
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Segon.- ACCEPTAR la subvenció de 10.200 euros per al funcionament de l'Escola de 
Dansa Municipal Somnis, pel curs 2011-2012. 

Tercer.- FACULTAR tant àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde-president 
per a l'execució dels presents acords. 

 
Quart.- COMUNICAR aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat aprova la present proposta.  

B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

9. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 51 AL NÚM. 94 

Es dóna compte dels decrets d'alcaldia del núm. 51 al núm. 94. 

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

10. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
06/03/2013 I 20/03/2013 

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

C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 
El sr. Alcalde proposa sotmetre a votació la inclusió de les següents mocions 
presentades pel grup municipal Entesa per Moià. 
 
Posat a votació, els assistents acorden per unanimitat sotmetre a la consideració del 
Ple les següents mocions, 
 
TRES MOCIONS  PRESENTADES PEL GRUP ENTESA PER MOIÀ 
 
1-PRESENTACIÓ D’ INFORMES I EXPEDIENTS AL JUTJAT NÚM. 3 DE MANRESA 
Joan M. Navarro i Clarà, com a portaveu del Grup Municipal Entesa per Moià, sotmet a 
la consideració del Ple Municipal la següent moció: 
Amb data 6 de setembre de 2012 l’ajuntament va presentar a la Fiscalia provincial de 
Barcelona, vuit informes relatius a diverses obres encarregades en els darrers anys per 
l’anterior consistori, per tal que estudiés si podien contenir possibles irregularitats 
administratives. 
Amb data 7 de desembre de 2012 i registre d’entrada 3914, es rep la resposta de la 
Fiscalia amb la notificació de l’arxiu de les Diligències Informatives 263/12, en base a 
què l’àmbit competencial de la Fiscalia és el penal i que en la  documentació 
presentada no resulta acreditada, de la forma que es exigible en dret, l’existència de 
fets amb transcendència penal. 
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Transcorreguts quatre mesos des de l’arxiu de les diligències per part  de la Fiscalia, el 
nostre Grup Municipal continua considerant que de l’estudi d’aquests informes i dels 
seus expedients complets, se’n podrien derivar possibles responsabilitats penals. 
D’acord amb el que hem exposat i amb l’objecte d’aclarir degudament els fets, per la 
responsabilitat que hi tenim com a regidors del consistori i coneixedors del tema, 
proposem al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD 
Presentar els vuit informes i els corresponents expedients al Jutjat de primera 
Instància número 3 de Manresa, que instrueix les diligències prèvies 853/2012 GC a 
instàncies de l’Associació veïnal d’afectats pel deute municipal de Moià, amb l’objecte 
d’acumular-los a les actuacions que actualment està portant a terme. 
Moià,  4 d’abril de 2013 
 
Sra. Tarter.-  Aquests informes es varen portar a Fiscalia i per requeriment del mateix 
Jutjat de Manresa, on s’ha iniciat un procediment, s’hi han enviat. No enten els sentit 
de la moció perquè considera que això ja s’està fent. 
Sr. Navarro.  No tots els expedients són al jutjat de Manresa, només cinc, i volen que 
es presentin els altres tres. Creu que alguna cosa s’ha de fer. 
Sr. Alcalde.- Quan la Fiscalia els va retornar, es va iniciar de nou l’estudi d’aquests 
expedients i estan en mans de l’assessor jurídic que ja decidirà. Creu que ja s’està fent 
la feina per la qual es va adquirir el compromís d’estudiar aquests expedients.  
Sr. Crespiera.-  Els expedients estan presentats però no hi ha els informes. La petició 
que es fa a través de la moció,és demanar de complementar el que falta i enviar-ho al 
jutjat de Manresa. 
Sr. Alcalde.- Reitera que es compleix el compromís de treballar-hi, potser no amb la 
celeritat desitjada, perquè d’alguna manera essent-ne coneixedors podem incórrer en 
responsabilitats. 
 
Sotmès a votació el Ple de la Corporació amb els vots a favor dels srs/sres.Navarro, 
Crespiera, Fort i Verdaguer, amb els vots en contra de Guiteras, Mascaró, Clusella, 
Capdevila, Santaeugenia, Ferrer, Martinez i Tarter no aprova la present moció. 
 
2-MOCIÓ DE LA CUP DE MOIÀ PER A L'IMPULS DE L'ECONOMIA 
COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA. 
 
La Candidatura d'Unitat Popular de Moià presenta aquesta proposta de moció per a 
incloure en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoqui a 
l’Ajuntament de Moià, als efectes del seu debat i votació.  
Exposició de Motius: 
 
Atès que l'actual situació de crisi econòmica obliga a un canvi de model econòmic i 
social, tal i com ha estat reconegut per gran nombre d'institucions polítiques, 
econòmiques i acadèmiques entre moltes altres. 
 
Atès que l’actual situació de crisi econòmica dificulta l’accés de les persones al treball, 
l’habitatge, els serveis bàsics i l’alimentació a causa de les males pràctiques, la 
irresponsabilitat i/o la inoperància dels anomenats mercats. 
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Atesa la incapacitat de les institucions dels sectors públic i privat, amb l'actual model 
sociolaboral, de corregir les mancances del propi sistema per a generar ocupació 
estable i de qualitat. 
 
Atès el reconeixement per part d’organismes nacionals i internacionals del paper de 
millora de les condicions socials i econòmiques exercit per part de les cooperatives i 
altres formes d'economia social. 
 
Atès que l’Assemblea General de les Nacions Unides en la resolució 64/136 va 
reconèixer que les diferents formes de cooperatives fomenten la participació de totes 
les persones en el desenvolupament econòmic i social i que són un factor clau en 
l’eradicació de la pobresa.  
 
Atès que aquesta institució va proclamar el 2012 Any Internacional de les Cooperatives 
i feia una sèrie de recomanacions, invitacions i sol·licituds a la resta d’institucions 
públiques per a la promoció i creixement de les entitats cooperatives. 
 
Atès que l'esmentada resolució considera la capacitat de les cooperatives d'assolir els 
objectius de plena ocupació, eradicació de la pobresa i d'integració social de col·lectius 
desafavorits o en risc d'exclusió social. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va reconèixer les cooperatives en declaració 
institucional del 5 de juliol de 2012 com “una empresa que pertany als seus integrants, 
els quals la gestionen per al benefici mutu dels membres, dels usuaris i de l’entorn. És 
una empresa democràtica que promou l’ocupació estable i de qualitat, la 
responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el 
desenvolupament econòmic i social de totes les persones, també de les més 
desafavorides.” Així com que són un dels eixos vertebradors de l’economia catalana 
generadora del 4,5% del PIB en ple context de crisi. 
 
Atès que al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades a formes 
d'economia cooperativa, i que l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans 
equival a la desena economia mundial.  
 
Atès que a Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives i moltes altres entitats 
d'economia social que ocupen més de 38.546 persones, havent creat 647 llocs de 
treball nets entre gener i setembre de 2012. 
 
Atès que l’empresa cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que el 
conjunt de l’economia catalana en el període 2008-2012 degut a les pròpies 
característiques. 
 
Atès el creixent interès per a la creació i impuls de cooperatives i grups de consum ètic 
i solidari arreu del país i en particular a Moià i el Moianès. 
 
Proposem que el Ple Municipal de Moià adopti els següents acords: 
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1. Reconèixer la tasca d’interès general que realitzen les cooperatives i altres formes 
d'economia solidària en el desenvolupament social i econòmic nacional i internacional 
així com les potencialitats per a dinamitzar l’economia local i comarcal. 
 
2. Establir relacions de col·laboració amb entitats representatives de l'economia social 
com ho són la Xarxa d'Economia Solidària, la Cooperativa Integral Catalana, la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la Confederació de Cooperatives de 
Catalunya i l'Ecoxarxa del Bages. 
 
3. Instar el Consorci del Moianès a oferir cursos, xerrades, tallers i conferències sobre 
cooperativisme en igualtat de condicions que les estructures d’empresa tradicional i la 
inclusió d’aquest model en les diferents àrees, programes i al Servei d’Ocupació del 
Moianès 
 
4. Elaborar plans de desenvolupament econòmic local i comarcal que prioritzin la 
fixació de població al territori, la inclusió de col·lectius amb risc d’exclusió social, i la 
producció ambientalment responsable a través de la creació i el suport a entitats 
cooperatives i grups de consum locals basades en la solidaritat mútua, les relacions 
directes productor-consumidor i la proximitat. 
 
5. Fomentar el coneixement, l’ús i la creació de cooperatives i altres formes 
d'economia social en l’educació formal al municipi i particularment a l’IES Moianès, tal i 
com han fet diversos centres escolars de Catalunya tant dins com fora dels currículums 
i plans d'estudis. 
 
6. Prioritzar, en la política de contractació de l’Ajuntament, les empreses cooperatives i 
establir criteris i condicions referents als drets laborals a l’hora d’adjudicar les 
contractacions, tenint en compte també l’aspecte territorial en les contractacions, 
d’acord amb les limitacions legislatives existents. 
 
7. Potenciar el consum de productes locals en els menjadors escolars i en iniciatives 
d’ajudes alimentaries en serveis socials i bancs d’aliments. 
 
8. Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social, en 
l’obtenció 
d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis del propi ens local, publicitat als 
mitjans públics i presència en mercats, fires o altres espais comercials. 
 
9. Facilitar recursos formatius, administratius, immobles, o altres de caràcter material 
o immaterial a les iniciatives de caràcter cooperatiu sorgides al municipi o que generin 
beneficis col·lectius a aquest o als seus habitants. 
 
10. Elaborar, en col·laboració amb el moviment cooperativista, programes destinats a 
augmentar la capacitat de les cooperatives per perfeccionar les aptituds dels seus 
membres en matèria d’organització, gestió i finances així com l’accés a les noves 
tecnologies, d’acord amb el setè punt de la resolució 64/136 de l’Assemblea General de 
les Nacions Unides. 
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11. Promoure la creació i el creixement de cooperatives agrícoles, industrials i de 
serveis mitjançant l’accés a fàcil finançament, incentius fiscals i facilitats en inversions 
d’infraestructures, maquinaria, tecnologia, etc. i l’enfortiment dels mecanismes de 
comercialització ja sigui a través de mercats, fires, contractació de serveis o altres 
mecanismes, d’acord amb els punts cinquè i vuitè de la resolució 64/136 de 
l’Assemblea General de les Nacions Unides. 
 
12. Utilitzar i promoure l’ús i el creixement de les finances ètiques i solidàries amb 
l’objectiu d’aconseguir el finançament inclusiu, assequible i just de totes les persones i 
entitats, d’acord amb el punt 9 de de la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides, començant per la col·laboració i divulgació de projectes i entitats com 
Coop57, FIARE o FETS entre d'altres. Així com facilitar la seva implantació al municipi. 
 
13. Considerar l'ús dels propis recursos del terme o de la generació i consum d'energia 
per part de cooperatives com Som Energia o altres per a l'abastiment municipal, 
garantint el desenvolupament econòmic i l'autoabastiment energètic en la mesura que 
sigui possible. 
 
14. Reconèixer i celebrar el Dia Internacional de les Cooperatives tal com demanen les 
resolucions 47/90 i 64/136 de l'Assemblea General de Nacions Unides, cada primer 
dissabte de juliol mitjançant actes formatius, informatius i de divulgació, la tasca de 
les cooperatives i altres entitats d'economia social i solidària. 
 
15. Crear un entorn favorable a la creació, establiment i desenvolupament de les 
cooperatives, proporcionant assistència per afavorir  els recursos humans, oferint 
assessorament tècnic i capacitació, així com promoure l’intercanvi d’experiències i 
pràctiques en l’àmbit local i comarcal, d’acord amb l’onzè punt de de la resolució 
64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides. 
 
CUP Moià 
Moià, 18 de febrer de 2013 
 
Sra. Tarter.- Votaran a favor sempre tenint en compte el que la Llei permeti o sigui 
complint la legislació vigent en la matèria. 
Sr. Alcalde.-Com essència i filosofia és perfecte però hi ha punts que no són 
assumibles. Alguns punts inclosos en la moció s’estan fent pel consorci. Hi ha 
continguts de la moció, que costen d’assumir, per manca d’infraestructures i si votem 
a favor no les podrem complir. Revisa alguns dels punts inclosos en la moció i els 
comenta. Vol deixar constància que hi ha propostes d’aquesta moció, que no es poden 
complir i s’hauria de votar en contra o abstenir-nos, per tant tenir molt en compte que 
si s’aprova serà sempre tenint en compte el que la Llei contempli. 
 
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per majoria simple, amb els vots a favor dels 
srs/sres. Navarro, Crespiera, Fort, Verdaguer , Martínez i Tarter i amb les abstencions 
dels srs/es. Guiteras, Mascaró, Clusella, Capdevila, Santaeugenia i Ferrer, aprova la 
present moció 
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MOCIÓ DE LA CUP MOIÀ PER UNA POLÍTICA DE SEGUIMENT, 
ASSESSORAMENT I SUPORT AL DRET A L'HABITATGE FRONT ALS 
DESNONAMENTS. 
 
La Candidatura d'Unitat Popular de Moià presenta aquesta proposta de moció per a 
incloure en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoqui a 
l’Ajuntament de Moià, als efectes del seu debat i votació.  
 
Exposició de motius: 
El dret a l’habitatge és un dret fonamental de les persones i es troba recollit en l’article 
47 de la constitució espanyola, en l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets 
Humans i a l’article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. 
En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències de 
la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, mentre que les 
entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi, rebin ajudes milionàries 
de diner públic sense assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant 
importants beneficis anuals. 
 
Atès que abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar préstec per 
damunt del valor de l’habitatge a milers de famílies que comprometien més del 50% 
del seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a 
generar un dels sobre-endeutaments privats més alts del món.  
 
Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, en matèria 
d'execucions hipotecàries, i tal com ja va predir la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, el 2012 s'aprecia un increment dels procediments: 67.537 entre gener i 
setembre. En el mateix període de l'any anterior s'havien produït 57.103. Això és a 
causa de l'aprofundiment de la crisi i l'augment de l'atur, però també és fruit dels 
refinançaments suïcides realitzats pels bancs en anys anteriors per maquillar la seva 
morositat. 
 
Atès que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del seu 
habitatge sinó també a una condemna financera de per vida: l'entitat bancària 
interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb la 
subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual context de 
crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària 
s'adjudica l'habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament de 
el deute restant, més els interessos i costes judicials, a les persones en situació 
d'insolvència, mitjançant l'embargament de nòmines, comptes, etc, així com 
embargaments als avaladors. És a dir, a més de perdre l'habitatge, milers de famílies 
s'enfronten a una condemna financera de per vida que es tradueix en una condemna a 
l'exclusió social i a l'economia submergida. 
 
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els 
habitatges pel 50% del valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa amb 
les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per 
les famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat 
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enganyosa amb la que es van comercialitzar la majoria d'aquestes hipoteques, a la 
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els 
contractes i, que ara es descobreix que en molts casos amagava tot tipus de clàusules 
abusives, com és el cas de les clàusules sòl.  
 
Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic 
de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del 
contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de 
l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d'assumir 
cap responsabilitat, alhora que segueixen generant milers de milions de beneficis 
anuals. Considerant que tot el aquí exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el dret 
a l'habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 de la 
Constitució espanyola, que diu: 
 
"Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu 
aquest dret ... " però també en l'article 33, que limita clarament el dret a la propietat 
privada al compliment de la seva funció social (i que a dia d'avui s'incompleix 
sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en el article 24, 
que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos de execucions hipotecàries 
on es produeix clara indefensió). així com els compromisos jurídics en matèria de dret 
a l'habitatge assumits per l'estat espanyol en ratificar tractats internacionals vinculants 
com són, entre altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, socials i Culturals (Article 11), especialment a partir  
de la seva Observació General número 4 -que concreta el contingut del dret a un 
habitatge adequat i l'Observació General n º 7- que defineix els desallotjaments 
forçosos com una de les principals vulneracions del dret a l'habitatge. 
 
Atès que tot el aquí exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència 
estatal, però els efectes dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als 
ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la 
recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en 
primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans, en segon 
lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, 
reben totes les peticions d'ajuda de les persones i famílies empobrides. 
 
Considerant que la pèrdua d'habitatge priva a l'individu o la família de tota residència, i 
que, al seu torn, l'absència de residència els exclou de tota via administrativa, 
comportant per això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se 
tant professional com familiarment. 
 
Atès que al Bages s’ha constituït la Plataforma d’Afectades per l’Hipoteca i el 
Capitalisme PAHC Bages per intentar donar resposta als possibles afectats i, ha 
establert un protocol d'actuació coordinat entre habitatge i serveis socials, tot i que 
saben que la solució a la problemàtica és competència estatal, els seus efectes 
dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, i és als ajuntament on s'adrecen 
majoritàriament les persones i famílies. 
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Atès que al darrera de cada desnonament hipotecari, -encara més quan suposen el 
manteniment d’un deute en forma de condemna financera- hi trobem una situació 
realment dramàtica, i una injustícia social. El grups municipals signants creiem i estem 
convençuts que aquestes situacions no es resolen amb accions judicial ni policials, sinó 
amb mesures polítiques i socials. 
 
Lamentar que desde institucions superiors no s’hagi treballat sincerament per trobar 
una solució al drama dels desnonaments. De fet la declaració dels alcaldes i 
alcaldesses rebutja el Reial Decret aprovat pel Govern perquè “ no soluciona el 
problema en la seva dimensió real, ja que queden excloses de les mesures milers de 
famílies que seguiran patint igual que ara la seva dramàtica situació.  
 
És voluntat d’aquest Consistori emprendre totes aquelles accions adreçades a garantir 
el dret fonamental a un habitatge digne i a evitar les greus conseqüències socials a 
causa de les execucions hipotecàries del nostre poble. 
 
Proposem que el Ple Municipal de Moià adopti els següents acords: 
 
1. Que es declari Moià municipi lliure de desnonaments i en defensa del dret a 
l’habitatge. 
 
2. Sol·licitar a les instàncies judicials que pertoquin que es paralitzin tots els 
desnonaments d’execucions hipotecàries fins que entri en vigor el nou marc legal. En 
tot cas, la paralització d’aquests desnonaments ha de suposar també, la paralització 
dels interessos de demora del deute. Entre els canvis legislatius proposats, es demana 
la reforma profunda de la Llei Hipotecària així com la incorporació de la dació en 
pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge. 
 
3. Reclamar l’existència d’una legislació de “segona oportunitat “ per a les famílies així 
com la recerca d’una solució per a aquelles persones que han patit el desnonament 
amb anterioritat. 
 
4. Davant la impossibilitat per part dels ajuntament d’ampliar el parc públic  
’habitatges de lloguer social, demanar que les entitats financeres cedeixin el seu parc 
d’habitatges buits als ajuntaments per emergències socials. 
 
5. Estudiar l’aplicació de mesures que penalitzin l’ús antisocial dels habitatges, des 
d’una recàrrega de l’IBI fins a la possible expropiació de l’usdefruit. Oferir des de 
l’Ajuntament un servei d’orientació, assessorament i mediació adreçat a les persones 
amb dificultats de pagament de crèdits hipotecaris i risc de pèrdua de domicili habitual, 
i a les immerses en procediments d’execució hipotecària, per tal de trobar alternatives 
que no comportin la negació del dret a l’habitatge.  
 
6. Instar els Serveis Socials d’aquest ajuntament a sol·licitar al jutjat una demora en el 
llençament en els casos que s’estigui treballant per aconseguir un allotjament 
alternatiu, prioritzant l’atenció en aquelles famílies amb fills. 
 
7. Garantir l’exempció de la càrrega que representa l’impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana per les persones afectades que pateixin la pèrdua de 
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la seva vivenda en subhasta i per aquelles que aconsegueixin la dació de la vivenda en 
pagament del deute. 
 
8. Ordenar a la Policia Local que no presti suport a la policia judicial en el llançament 
de les persones empadronades a la seva residència habitual, en virtut de la prevalença 
de la raó social. 
 
9. Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al 
Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, al 
Parlament de Catalunya, la Comissió d’Habitatge del Congres dels Diputats, a la Mesa 
del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Espanyola de la Banca AEB i a la CECA (Confederació Española de Cajas de 
Ahorro), al cap de la policia local i , als Directors/es de les entitats bancàries que 
disposin d'oficines en el nostre terme municipal, a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, a la Plataforma Stop Desnonaments, a la Plataforma d’Afectades per la 
Hipoteca i el Capitalisme del Bages. 
 
CUP Moià 
Moià, 18 de febrer de 2013 
 
Sra. Tarter.-  L’apartat cinquè diu “estudiar” per tant s’ha de valorar, i veure què hi 
diu l’interventor. Les clàusules 7 i 8 sobre la plusvàlua veu que no es poden valorar i 
demana aprovar la moció però votar-ne els punts per separat o bé treure els punts 7 i 
el 8 i aleshores votarien a favor. Votar-la sencera no, per punts s’abstindrien en els 
punts 7 i 8. 
Sr. Alcalde,-  Estan d’acod amb l’essència però també demanarien de votar cada punt 
per separat. Sobre el punt 6, ja ho està fent el consorci, que és el Servei d’Orientació 
Jurídica. El punt 7 no es pot garantir i el punt 8, manifesta que és consciència de cada 
agent i qui ha d’ordenar a la policia és l’alcalde, per tant s’hauria de veure cada cas, 
però no podem pressionar als agents. 
Sr. Fort.-  Entén que la moció demana una postura clara sobre aquest tema i un pas 
endavant, i creu que tot el tema dels impostos pot tenir una trascendència enorme. 
Sr. Alcalde.-  Demanaria de treure el punt 8 o modificar-lo, tot informant a la Policia 
Local.  
Sra. Verdaguer.-  Vol precisar sobre el que s’ha dit fa un moment sobre el SOC, que 
és un servei de la Diputació de Barcelona que està ubicat al consorci, però que no el 
presta el consorci pròpiament dit. 
Sr. Alcalde.- El sr. Alcalde pregunta directament a un representant de les CUP que es 
troba entre el públic, sobre aquest debat que s’està generant respecte als punts 
d’aquesta moció que presenten controvèrsia i concretament pel punt 8. 
Sr. Rimoldi.-  Exposa que és cert que aquest punts son delicats però que en tot cas es 
podria precisar que es “recomana” el seu contingut. 
Sr. Alcalde.- Sobre el Punt 8 ho deixariem doncs com “recomanar i assessorar la 
Policia Local que no presti suport....”i que l’alcalde, responsable de la Policia Local  
vetllarà aquestes situacions. Respecte al punt 7, exposa que es pot estudiar. 
 
El Ple de la Corporació amb les rectificacions, matisacions i apreciacions proposades 
pels regidors que hi han intervingut, per unanimitat aprova la present moció.  
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PREGUNTES 
 
Sra. Verdaguer.-  Sobre els pisos del c/. Miquel Martí i Pol i Castellterçol, pregunta si 
està previst llogar-los o si s’ha pensat fer alguna cosa. 
Sra. Mascaró.- Els pisos del c/. Castellterçol tenen problemes d’escriptures i s¡està 
treballant sobre la seva titularitat. Els pisos del c/. Miquel Martí i Pol, s’ha de regular el 
reglament perquè s’ha de tractar en bloc i de moment està encallat. Per tant i fins a 
regularitzar cada situació, podem fer res. 
 
Sr. Fort.-  Sobre el ROM quan té previst convocar-nos la regidora de coordinacio per 
començar a treballar. 
Sra. Ferrer.- Éss conscient del retard i espera poder-ho fer en breu. 
 
Sr. Crespiera.- El 24 de gener varen presentar una moció de la negociació amb 
Madrid sobre el deute i que els terminis s’augmentessin fins el 2027. Pregunta en quin 
moment de la negociació ens trobem 
Sr. Santaeugènia.- Els serveis econòmics hi estan treballant i de moment el primer 
pas seria liquidar el pressupost del 2012 i potser anar a Madrid a negociar. El més 
important és que tinguem els deures fets. Tenim clar que el termini ha de ser a quinze 
anys tot i que Política Financera demanava un pla de Sanejament a quatre o cinc anys. 
Seguim els criteris marcats per l’interventor i seguim el full de ruta que ell ha marcat. 
En definitiva hem de presentar un bon expedient a Madrid.  
Sr. Clusella.- No entén la insistència i l’exigència, a cada ple, sobre aquesta qüestió, 
quan recorda que varen votar en contra dels pressupostos. 
Sr. Navarro.- Exposa que cap de les seves propostes o alternatives al pressupost no 
varen ser acceptades. Troba fora de lloc aquest retret. 
Sr. Fort.  No exigim, simplement estem fent un seguiment d’aquesta negociació. 
Sra. Verdaguer.-  Recorda que no varen votar els pressupostos perquè mancava un 
informe d’intervenció sobre el Club Esportiu Moià, que avui han votat que es tiri 
endavant. 
 
Sr. Navarro.- Sobre el tancament de solars, pregunta si es fa d’ofici o a proposta dels 
veíns. 
Sr. Clusella.- De fet es fa pel risc que pot representar tant per les persones com per 
la via pública i per evitar problemes. 
 
Sr. Navarro.- Convida al regidor de via pública a asseu-res i parlar de temes diversos 
com l’enllumenat o la jardineria. (S’emplacen a fer-ho.) 
Demana una explicació sobre el viatge al Pais Basc 
Sr. Alcalde.-  Es convocarà una reunió amb els alcaldes que hi varen participar, a la 
qual hi esteu convidats. Es farà una valoració, una exposició d’idees sobre tems que es 
poden extrapolar al nostre municipi del que allà esta portant a la pràctica amb èxit. 
Sr. Capdevila.- Varen veure molt clar que la unió dels pobles, per gestionar deixalles, 
enllumenat públic, zones industrials, tal i com ho fan al Pais Basc és molt efectiu. 
Apunta que s’ha de creure més en els projectes del Consorci. 
 
Sra. Tarter.- Sobre la contractació de l’enginyer municipal, es queixa dels contractes 
consecutius menors acumulats. Potser acotem massa els contractes i els hem de 
prorrogar de forma encadenada, perquè no preveiem els terminis. 



 
 

Pàg. 46/46 

Sra. Ferrer.-  No podem fer la convocatòria de la plaça d’enginyer, fins aprovar el 
catàleg, motiu pel qual es van generant aquestes pròrrogues 
 
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeix una  
intervenció del secretari general d’aquesta corporació sr. Armengol. 
 
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta 
acta. En dono fe. 
 
 


