ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 1 DE MARÇ DE 2012, NÚM. 4/2012
Data i hora d'inici: 1 de març de 2012 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: 1 de març de 2012 a les 21.30 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Ramon Crespiera i Sucarrats
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs
Sr. Llorenç Fort Vidal
Sra. Sara Verdaguer Vilaró
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Secretari de la Corporació
Sr. Francesc Armengol i Aymerich
ORDRE

DEL

DIA

PREVI – PRESA DE POSSESSIÓ COM A NOUS REGIDOR/A DEL SR LLORENÇ FORT
VIDAL I SRA SARA VERDAGUER VILARÓ
L’ Ajuntament, en sessió extraordinària del Ple de la Corporació celebrada el dia 1402-2012, va acordar prendre coneixement de la renúncia voluntària de les regidores Elvira
Permanyer Sert i Laura Camí Coso del càrrec de Regidores en l’Ajuntament de Moià i per
raons personals ambdúes.
En compliment de l’ article 9.4 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
L’ Ajuntament va demanar a la Junta Electoral General la tramesa de les credencials
de Llorenç Fort Vidal i de Sara Verdaguer Vilaró com a candidats següents en la llista d'
Entesa per Moià presentada a les eleccions municipals celebrades en data 22 de maig de
2011.
Aquestes credencials es varen rebre a l’ Ajuntament el día 24-02-2012, amb núm
638 d’ entrada en el Registre General.
Per tot aixó el Ple de l’Ajuntament ACORDA :
1.- Acceptar la presa de possessió del sr Llorenç Fort Vidal i de la sra Sara Verdaguer
Vilaró del càrrecs de Regidor i de Regidora de l’ Ajuntament de Moià en substitució d'Elvira
Permanyer Sert i Laura Camí Coso, a resultes de la renúncia voluntària d’ambdúes.
I per aixó i en compliment del procediment legalment establert, (RD 707/1979) l’
Alcalde passa a preguntar-els-hi, si:
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«¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor i de Regidora de l’ Ajuntament de Moià amb lleialtat al Rei,
i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com a normes
fonamentals de l’ Estat ?
El Regidor sr Llorenç Fort Vidal respon : Ho prometo per imperatiu legal.
La Regidora Sara Verdaguer Vidal respon : Ho prometo per imperatiu legal.
El sr alcalde els hi dóna doncs possessió dels càrrecs de regidor i regidora de la
corporació i ambdós s’incorporen a la sessió plenària.
A - ASSUMPTES A DELIBERAR
01.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 2-02-2012
Llegida l’Acta es formulen les següents esmenes:
Sr Navarro: pàg 7: Per fer constar que la carta de renúncia al Consell d’administració de
Moiafutur SA correspón a ell mateix. Per altre part el sr Ramón Crespiera en va presentar
una altre en termes molt similars.
Respecte al concurs de creditors de la Societat Moiàfutur SA fa constar que, si no es porta a
terme, els membres de la Junta General hauran de respondre, en el seu cas, amb el seu
propi patrimoni.
Sra Mascaró: pàg 13: manifesta que la frase “Cal tenir present que l’Alcalde és el
responsable del funcionament del grup de govern.”, no la va pronunciar i per tant cal
eliminar-la.
La resta de l’Acta és aprovada per unanimitat.
02.- MODIFICACIONS EN EL CARTIPÀS MUNICIPAL
DECRET DE L’ALCALDIA
Atesa la renúncia de les sres Elvira Permanyer Sert i Laura Camí Coso al seu càrrec de
Regidores de la corporació municipal així com la presa de possessió dels seus substituts
Llorenç Fort Vidal i Sara Verdaguer Vilaró.
Vist el Decret de 20-06-2011 ratificat pel Ple municipal en data 22-06-2011 respecte al
règim jurídic, organització i funcionament del cartipàs de la corporació.
Vistes les modificacions parcials del cartipàs municipal en sessions plenaries de 7-07-2011;
4-08-2011; 6-10-2011 i 1-12-2011;
De conformitat amb les atribucions que em confereixen els arts 38 i següents del RD
2568/1986 del reglament d’organització, funcionament i régim jurídic de les entitats locals,
art 21 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i arts 47 i següents del DL 2/2003 de la
Llei de Régim Local a Catalunya i per tal d’aconseguir la major agilitat, eficiència i eficàcia
en l’organització, funcionament i gestió dels assumptes municipals,
RESOLC:
Primer.- Proposar al Ple de la corporació municipal les modificacions en el cartipàs
municipal que a continuació s’esmenten :
1.-PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN
Celebrar les sessions ordinaries dels òrgans de govern en els següents dies i hores:
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Ple de la Corporació: El primer dijous de cada mes a les 20,30 hores
Junta de Govern: Els dimecres alterns quinzenals de cada mes a les 19,30 hores.
En cas de coincidir en dia festiu la sessió es traslladará al següent dia hàbil.
2.- COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.
- C.I. de Serveis a les Persones: La regidora Sara Verdaguer Vilaró substitueix a la sra Laura
Camí Coso.
- El regidor Llorenç Fort Vidal substitueix a la sra Elvira Permanyer Sert

3.- NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE, MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN,
ALTRES ÒRGANS MUNICIPALS
TINENTS D’ALCALDE
2n.- Joan Mª Navarro Clarà en substitució de Ramón Crespiera Clarà
4art.- sr Ramón Crespiera Clarà en substitució de Elvira Permanyer Sert
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Joan Mª Navarrlo Clarà en substitució de Elvira Permanyer Sert
Maria Tarter Armadans en substitució Josep A. Martínez Góngora
PORTAVEU DE GRUP POLÍTIC
Entesa per Moià . Joan Mª Navarro Clarà substitueix com a portaveu del grup municipal a
Elvira Permenyer Sert.
4.- DELEGACIONS GENÈRIQUES O ESPECÍFIQUES EN LES ÀREES O ASSUMPTES
MUNICIPALS
DELEGACIÓ GENÈRICA DE FACULTATS DE L’ALCALDIA ALS REGIDORS/ES PER A LA
DIRECCIÓ, GESTIÓ I RESOLUCIÓ EN PART DELS ASSUMPTES MUNICIPALS
CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS ÀREES:
EDUCACIÓ, SALUT PÚBLICA I SANITAT : Glòria Mascaró Crusat
ESPORTS i JOVENTUT : Maurici Santaeugènia Valdés
CULTURA: Josep A. Martínez Góngora en substitució d’Elvira Permanyer Sert
BENESTAR SOCIAL: Sara Verdaguer Vilaró en substitució de Laura Camí Coso
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Llorenç Fort Vidal en substitució de María
Tarter Armadans
CUITADANIA, CIVISME I CONSUM : María Tarter Armadans
5.- NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A LES DIFERENTS ENTITATS,
PATRONATS I CORPORACIONS
El sr Alcalde proposa al Ple els següents nomenaments:
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PATRONAT DE L’ARBRE FRUITER: Joan Mª Navarro Clarà substitueix a Elvira Permanyer
Sert.,
HOSPITAL RESIDÈNCIA: Sara Verdaguer Vilaró substitueix a Laura Camí Coso.
CREU ROJA: Sara Verdaguer Vilaró substitueix a Laura Camí Coso.
PATRONAT DE MUSEUS: Ramón Crespiera Sucarrats substitueix a Elvira Permanyer Sert,
PATRONAT DE RÀDIO I TELEVISIÓ DE MOIÀ: Llorenç Fort Vidal substitueix a Elvira
Permanyer Sert.
FUNDACIÓ MOIÀ, BAUS-TOLL: Llorenç Fort Vidal substitueix a Elvira Permanyer Sert
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: Sara Verdaguer Vilaró substitueix a Laura Camí Coso.
XARXA LOCAL DE CONSUM (DIBA): Maria Tarter Armadans substitueix a Laura Camí Coso.
6.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE DIFERENTS ÒRGANS MUNICIPALS
El sr Alcalde proposa anul·lar i deixar sense efecte la seva delegació a favor de la Junta de
Govern municipal de la següent atribució :
“Aprovació de factures, propostes de despesa, bonificacions, fraccionaments i altres
assumptes econòmics de caràcter anàleg “
Tot plegat passarà a ser regulat en les bases d’execució del Pressupost.
Segon.- Mantenir la vigència dels acords presos en les sessions plenàries de 22-06-2011;
7-07-2011; 4-08-2011 i 1-12-2011 respecte al cartipàs municipal i a l'organització,
funcionament i règim jurídic de la corporació en tot allò que no hagi estat modificat pel
present Decret.
Tercer.- Disposar la publicació del present Decret al BOP, Web municipal i Tauler d’Anuncis
per a general coneixement i als efectes legals que corresponguin.
Així ho signo i disposo a Moià, 27 de febrer de 2012
Dionís Guiteras i Rubio
Alcalde

Davant meu
El secretari

El Ple per unanimitat es dóna per assabentat del present Decret.
03.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
RECURS
D’APEL·LACIÓ
CONTRA
L’
AUTO
DEL
ADMINISTRATIU NÚM 1 DE BARCELONA DE 16-02-2012.

JUTJAT

CONTENCIÓS

DICTAMEN
Vista la interlocutòria del jutjat Contenciós-Administratiu núm 1 de Barcelona de data 1602-2012 notificat en data 21-02-2012 respecte al recurs ordinari 667/2009 presentat per
grupo Mas Constructores SLU en concepte del deute municipal per a la execució de les
obres d’urbanització del c/ Castell de Clarà de Moià.
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Atès que en la part dispositiva de la interlocutòria s’acorda incrementar en 2 punts el tipus
percentual de l’interès legal de demora meritat així com imposar multes coercitives al sr
alcalde i sr regidor d’hisenda fin s al pagament total del deute contret.
Vist que en els pressupost general de l’Ajuntament dels anys 2006-2007-2008 hi consten
sengles partides amb consignació de crèdit per atendre les despeses que es reclamen.
Atesa la greu situació econòmica-financera actual de l’ajuntament de Moià i heretada
d’anteriors legislatures i que fa del tot inviable poder atendre ara el pagament del deute
pendent.
Agreujada així mateix per la impossibilitat fins el moment de poder accedir a línies de crèdit
per finançar el deute pendent.
Es considera necessari formular recurs ordinari d’Apel.lació contra la interlocutòria de data
16-02-2012.
En ús de les atribucions plenàries de l’art 52 de la llei 2/2003 municipal de Catalunya.
Es proposa al Ple adoptar els presents ACORDS:
1. FORMULAR RECURS D’APEL.LACIÓ contra la interlocutòria d’incidents d’execució de
sentències dictat pel Jutjat Contenciós administratiu núm 1 de Barcelona en data 16-022012 i relatiu al procediment ordinari 667/2009.
2. COMPAREIXER I PERSONAR-SE a la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal
superior de justícia de Catalunya mitjançant la designa els següents Advocats i Procuradors:
Advocats : Josep Marcer Masdemont ; Carles Viñas Dot; Anna Valls Capdevila.
Procuradors de Barcelona: Carmen Ribas Buyo; Núria Plaza Ruiz.
Procuradors de Madrid: Raquel Grácia Moneva; Laura Albanam Gil.
3. FACULTAR al sr alcalde per quantes gestions i signatures siguin necessàries per a l'
execució i desenvolupament dels presents acords. Inclòs l’atorgament de Poders Notarials si
s’escau.
4. NOTIFICAR-HO als interessats així com a la Sala del Contenciós Administratiu núm 1 pel
seu coneixement i efectes pertinents.
Sr alcalde: Informa sobre la interlocutòria del Jutjat Contenciós administratiu núm 1
respecte a l’increment de 2 punts sobre els interessos de demora a pagar per l’Ajuntament
a l'empresa Construccions Grup Mas SA per les obres d’urbanització del c/ Castell de Clarà
executades l’any 2007 amb una despesa inicial de 350.000 euros i que ara ja s’eleven a
525.000 euros així com de les multes coercitives continuades (150€-1.000€ i 1.500€)
imposades a l’alcaldia i regidoria d’hisenda com a responsables de l’impagament d’aquest
deute.
Es va intentar negociar amb l'empresa un pla de pagaments fraccionats que va ser
desestimat per aquesta.
Es vol presentar recurs d’apel·lació contra la interlocutòria esmentada. Aquesta situació es
pot repetir en molts d’altres ajuntaments amb situació econòmica precària i és perillós que
pugui causar jurisprudència.
El Ple per unanimitat aprova el present Dictamen.
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04.-MOCIÓ PER
INDEPENDÈNCIA

ADHERIR-SE

A

L'ASSOCIACIÓ

DE

MUNICIPIS

PER

A

LA

Els tres grups municipals (Ara Moià, Entesa per Moià; Convergència i Unió) presenten en
forma conjunta la següent Moció:
Vist el contingut de l'acta de constitució de l’Associació de Municipis per a la Independència i
el text dels seus Estatuts que s’adjunten, es proposa al Ple municipal prendre els següents
ACORDS :
Primer: Adherir-se a l’Associació de Municipis per a la Independència constituïda a Vic en
data 14 de desembre de 2011.
Segon: Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer: Facultar al sr alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
Quart: Delegar en l’Alcalde, per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb
totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinqué: Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per a la
Independència, domiciliada a 08500 Vic, c/ Ciutat 1.
El Ple per unanimitat i amb el quòrum del seu nombre legal aprova la present Moció.
Sr alcalde. Ja fa temps que es volia presentar aquesta Moció. Creu que els petits actes son
poderosos i que el país i la ciutadania s’ho mereixen.
Informa que el proper divendres tindrà lloc un acte de presentació de l’Associació a l’auditori
de Sant Josep amb la presència d’alcaldes de la comarca i dirigents de la mateixa.
B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
05.- CONTROL DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN I DELS
DECRETS D'ALCALDIA
Sra Mascarò: En l’Acta de la Junta de Govern de data 15-02-2012 cal especificar que el
contracte pel servei de desratització, desinfecció i desinsectació es va adjudicar a la
empresa Net i Sa Sl i no a nom de l’administrador sr Carles Padrós Valldeoriola.
06.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretari estenc aquesta acta. En dono
fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeixen dues
intervencions.
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