ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 21 DE MAIG DE 2015, NÚM. 6
Data i hora d'inici: dia 21 de maig de 2015 a les 20.35 hores
Data i hora de finalització: dia 21 de maig de 2015 a les 21.15 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort i Vidal
Sra. Sara Verdaguer i Vilaró
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Maria Mercè Monrós i Tarté
Excusen la seva absència
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 27/04/2015
2. MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS I DE L'ESPAI DE MOLÍ
NOU
3. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS 176/2015 DE L'AJUNTAMENT DE MOIÀ I
17/2015 DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ, AMBDÓS DE DATA 29 D'ABRIL
DE 2015 RELATIUS A L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2014.
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5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.154 AL 199 DEL
2015.
6. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS DE DATES 22 D'ABRIL I 6 DE MAIG DE 2015.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
Sr. Alcalde.- Agrair la tasca de tots els regidors i regidores d'aquesta legislatura, no
ha estat una tasca fàcil, gens normal, que ens ha portat a tots de vegades al límit
sobretot per qüestions segurament més personals que d'altra cosa, perquè torejar el
que ens ha tocat torejar, tots ho sabíem o ho intuíem quan vam decidir presentar-nos
a les respectives formacions polítiques, però com sempre la realitat supera la ficció i al
menys pel què fa a mi, ha estat així. La vam començar amb molta il·lusió, l'acabem en
bona part com podem però espero que d'aquella il·lusió i bona voluntat que vam tenir
fa 4 anys tot i el que hem viscut segueixi viva perquè quan s'acabi aquest ple i aquesta
legislatura el diumenge al vespre amb el recompte de vots, tot allò que hem viscut
aquí positiu pesi més que el que hem viscut negatiu, i que puguem anar tots plegats,
tots 13, i els que hi han estat i ara no hi són amb el cap ben alt, perquè amb encerts o
errors tots hem treballat pel bé del nostre poble, pel bé de la nostra comunitat i aquest
hauria de ser el record que hauríem de tenir tots plegats, pel què fa a mi aquesta és la
meva voluntat, tot el què ha passat en aquesta sala i durant aquests quatre anys sigui
una experiència enriquidora i no ens suposi cap qüestió negativa ni per les nostres
relacions personals ni per les relacions que continuïn amb els qui continuïn polítiques o
públiques.
Sr. Navarro.- Només que el dia 10 hi haurà un altre ple per aprovar l'acta, ens
tornarem a veure els mateixos que som aquí. Vam entrar amb il·lusió, hi ha hagut
moments difícils i complicats i el que deies que hauríem de continuar saludant-nos pel
carrer penso que sí, i més si ens hem de tornar a trobar, perquè a vegades costa. Vaig
entrar amb molta il·lusió i al cap d'un any i mig se'm va acabar, però entenc que tots
hem treballat pel poble i hem de tirar el poble endavant.
PRELIMINAR.- De conformitat amb l'art. 82.3 del RD 2568/1986 de 28/11 pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, el Sr. Alcalde, demana als assistents, per raons d'urgència, votar la inclusió a
l'ordre del dia del ple, la següent proposta
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ACORD AL PLE DE PERSONACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN QUALITAT DE PART
PERJUDICADA EN ELS PROCEDIMENTS PENALS DILIGÈNCIES PRÈVIES
852/2012, DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ 3 DE MANRESA, DILIGÈNCIES PRÈVIES
566/2014, DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ 1 DE MANRESA, I DILIGÈNCIES
PRÈVIES 989/2014, DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ 1 DE MANRESA
Sr. Fort.- Votarem que sí, evidentment. Quan he arribat a les vuit i vint-i-cinc el Joan
m'ha dit que hi havia hagut una petita modificació, repetim el que tantes vegades ens
hem queixat, que tot es fa a última hora i de pressa i no ens dóna temps a reaccionar,
preguem que a la propera legislatura si aquests circuits o aquesta manera de treballar
es pot esmenar progressivament.
Sr. Alcalde.- Dir-te que aquesta modificació ha vingut perquè la portaveu de
Convergència i Unió, la Maria Tarter, aquest migdia ha demanat aquesta modificació, i
jo l'he vist una hora abans que tu, per tant, aquest vaixell de la improvisació,
d'intentar fer les coses de la manera més eficient possible amb totes les dificultats que
tenim, la patim tots, els que esteu a l'oposició com els que estem al govern, perquè no
és una qüestió fàcil i simple i com que, el que ha proposat la Maria, el nostre assessor
jurídic ho ha trobat encertat, doncs ho ha incorporat.
Sra. Tarter.- La modificació no afecta en cap cas els acords ni res, simplement era
que en els antecedents es parlava que no ens havíem personat en cap procediment, ni
tant sols el del Tribunal de Cuentas, i he buscat el decret de personació, que és un
decret d’alcaldia, i l’assessor ha esmenat aquest error que hi havia en els antecedents.
Sr. Alcalde.- No modifica per res a l’acord però ens els antecedents queda millor
reflectit. Està bé perquè reforça la situació de precarietat que hem viscut en aquests
quatre anys. Crec que és la foto exacte del què hem viscut, ganes de fer moltes coses
en una situació absolutament anòmala, agafat per pinces, sense recursos de cap tipus i
que ho hem intentat fer de la millor manera, per tant , tot allò que ha servit per vestirho millor, doncs encara que hagi sigut a últim moment; aquest alcalde s’ha hagut de
posar vermell moltes vegades però si és a fi de bé no hi té cap inconvenient.
Sotmès a votació, el Ple Municipal per unanimitat dels assistents, acorda la inclusió de
la present proposta a l’Ordre del Dia del present Ple la qual sotmetran a debat i
votació.
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 27/04/2015
L’Alcalde obre la sessió i llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 27
d'abril de 2015, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha
objeccions per part dels assistents.
Atès que no es formulen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta per
unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent
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2. MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS I DE L'ESPAI DE MOLÍ
NOU
DICTAMEN
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data vint-i-set d’abril de dos mil quinze es va
sol·licitar informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a
aprovar l’Ordenança municipal reguladora dels usos i de l’espai del Molí Nou.
Considerant l’esmentat informe emès en data vint-i-set d’abril de dos mil quinze i vist
l’avantprojecte d’ordenança municipal elaborat segons sol·licitud d’Alcaldia de data vint-iset d’abril de dos mil quinze i rebut en aquest Ajuntament en data sis de maig de dos mil
quinze.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data catorze
de maig de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora dels usos i de l’espai
del Molí Nou que es detalla a l’Annex I
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords pel termini de trenta dies
hàbils, comptadors al següent de la publicació del darrer anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de
comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Web municipal.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions o
al·legacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, i es procedirà
directament a la publicació del seu text íntegre al BOP i s’anunciarà al DOGC la referència
al BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text.
TERCER. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a la
formalització dels presents acords.

Dionís Guiteras i Rubio
L’Alcalde
Moià, 15 de maig de 2015
ANNEX I

ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 30
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REGULADORA DELS USOS I DE L'ESPAI DEL MOLÍ NOU
INTRODUCCIÓ
La present normativa dictamina els usos de l'espai i el seu repartiment per àrees, de les
diferents activitats permeses dins del perímetre del Parc de Molí Nou, segons es detalla al
plànol de l’Annex I.
Aquesta superfície engloba la pròpia casa del Molí Nou, l'embassament construït per Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya l'any 1984 i el bosc que els envolta, limitat a l'oest
pel camí de la masia de Passarell, a l'est per l'accés a la zona que envolta la finca fins al
seu límit Nord constituït pel saltant d'aigua (antic salt de la resclosa del Molí Nou) existent
abans de la construcció de la presa de l'embassament.
La classificació de l’espai, segons la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat
definitivament el 21 de novembre de 1984 i publicat el 23 de gener de 1985, és de sòl no
urbanitzable. L’espai, objecte de la regulació de la present ordenança, es troba qualificat,
part com a sòl d’interès agrícola-ramader i part com a sòl rústec protegit de valor ecològicpaisatgístic.
D’altra banda, l’espai, en part, també es troba inclòs dins el Pla Espais d’Interès Natural
(PEIN) del Moianès i la Riera de Muntanyola pel Decret 166/2010, de 9 de novembre, pel
qual es modifica el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat pel Decret 328/1992, en
relació amb l’espai del Moianès.
Per la seva localització en zona de sòl urbanitzable i envoltada tant per zones de bosc com
per terres de conreu, s'hi admeten genèricament els usos agropecuaris i silvícoles i
l'aprofitament ordenat de les seves produccions, sense perjudici de les limitacions
específiques que puguin ser establertes quan els objectius de protecció així ho aconsellin.
Aquesta ordenança pretén reglamentar les activitats que es duen a terme dins l’espai i
establir límits en quant als seus usos.
CAPÍTOL 1. DEFINICIÓ DELS ESPAIS
Article 1. L'espai del Molí Nou es divideix en diferents àrees d'aprofitament i que reben la
designació següent:
a) Àrees de passeig i de lleure: totes les destinades a aquest fi i que no tenen cap més
ús concret. Engloben la zona de bosc pròpiament dita, els camins interiors i l'embassament
amb tota la ribera.
b) Zones d'aprofitament específic: totes aquelles que a més de ser àrees d'esplai i
lleure tenen un ús determinat i concret que s'especifica tot seguit:
b.1) Edificació del Molí Nou: Comprèn l'edificació de l'antic molí i la casa dels
moliners. Té la consideració de Casa de Colònies classificada com activitat innòcua d’acord
amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre i posteriors correccions i modificacions, i subjecta
al règim de comunicació prèvia d’obertura d’acord amb l’annex V de l'Ordenança
reguladora d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública.
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b.2) Zona d'acampada lliure: Inclou l'àrea de l'antiga bassa del molí i les zones
annexes especialment habilitades.
b.3) Zona d'aparcament: Esplanada situada al costat dret de la casa del Molí Nou,
vorejada per la riera.
b.4) Àrees de servei: les instal·lades tant en la zona de lleure, en la casa o en la
zona d'acampada.
CAPÍTOL 2. NORMATIVA GENERAL
Article 2. No es permetrà la instal·lació, ni permanentment, ni transitòria, d'elements
artificials que limitin el camp visual o trenquin l'harmonia del paisatge.
Article 3. Queden per definició prohibides les activitats cinegètiques en tota la zona del
Molí Nou. Queda també prohibida la pesca a l'embassament. En cas, però, que
circumstàncies excepcionals així ho aconsellin, l'Ajuntament podrà autoritzar-les, sempre
de forma puntual i limitada en el temps, prenent-se totes les mesures de seguretat a fi de
no causar danys als usuaris.
Article 4. Queda prohibit banyar-se a l'embassament.
Article 5. Queda prohibida la circulació de vehicles motoritzats, llevat d'autorització
específica de l'Ajuntament, en totes aquelles zones de l'àrea que no siguin d'accés o
d'aparcament.
Article 6. Queda prohibit abandonar qualsevol tipus de residus fora dels indrets
assenyalats a l'efecte.
Article 7. Queda prohibit als usuaris de l'espai encendre foc en tota la zona així com tallar
arbres o branques per fer foc o per altres usos. Queden exemptes de la prohibició tots els
treballs de manteniment que l'Ajuntament pugui ordenar a la zona a fi de millorar la
conservació de l'espai o la seguretat dels usuaris.
Article 8. Queda reservat el dret d'admissió. S'expulsarà a tothom qui no respecti les
normes o alteri l'ordre públic dins el recinte del Molí Nou propietat de l'Ajuntament. Així
mateix podrà ser causa d'expulsió la manca de respecte envers la flora i la fauna de
l'indret. En cas de ser necessari l'Ajuntament podrà obrir expedient sancionador als usuaris
que incompleixin la normativa.
CAPÍTOL 3. ÚS DE LA CASA.
Article 9. La part de casa del Molí Nou destinada antigament a habitatge dels moliners es
defineix com a casa de colònies i allotjament, per tant, els seus usos queden regulats en la
normativa general d'aquest tipus d'establiments i en la normativa particular recollida en la
present ordenança.
Article 10. Normes comunes per a l'ús de la casa:
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a) Els usuaris seran responsables de la neteja de tots els espais de la casa, especialment
en estades de més d'un dia. Hi haurà a disposició dels usuaris un mínim de material de
neteja.
b) Desperfectes. En cas de produir-se desperfectes a la casa durant l'estada, aquests seran
avaluats per l'Ajuntament i facturats als usuaris o es retindrà l'import de la fiança
dipositada en concertar l'estada. No es permet fer cap modificació ni obra en la distribució
ni en els elements que formen part de la casa.
c) Dintre de la casa no s'admeten animals. Queden exempts de la prohibició els gossos
d'acompanyament o pigall segons es preveu en la normativa vigent.
d) Queda prohibit fumar dins el recinte de la casa.
e) Queda prohibit fer mal ús de l'aigua potable i de la llum de la casa.
f) Malalties o accidents: El municipi disposa de Centre d'Atenció Primària. El servei mèdic,
medecines i trasllats corren a càrrec dels usuaris, així com la responsabilitat legal.
g) Responsabilitat legal: Els responsables de cada grup d'usuaris tenen la total
responsabilitat econòmica i jurídica del grup que representen, com també pel que fa a la
conducta d'aquests i els seus components.
h) El temps màxim d'estada a la casa, llevat d'autorització específica, queda limitat a una
setmana.
Article 11. Normes específiques per a diferents espais de la casa:
a) Utilització de la cuina: podrà utilitzar-se per part dels usuaris l'espai destinat a cuina.
La cuina està equipada amb uns fogons i una nevera. No es disposa d'estris de cuina ni
vaixella, per tant, l'usuari se'ls haurà de portar. Caldrà, una vegada utilitzada, deixar-la
neta i en les mateixes condicions en que s'ha trobat. L'Ajuntament aportarà el butà
necessari pel funcionament de la cuina.
b) Utilització de la llar de foc: Els usuaris podran utilitzar la llar de foc de la casa.
L'Ajuntament no garanteix que hi hagi llenya disponible pel seu funcionament. L'usuari se
l’haurà de portar. Queda totalment prohibit tallar llenya dels arbres de la zona.
c) Dormitori: El dormitori té una capacitat màxima per a 16 persones. Està equipat amb
lliteres i matalassos. No es disposa de llençols ni mantes. L'usuari, si vol, se'ls ha de portar.
d) Banys: La casa disposa de dutxes amb aigua calenta, lavabo i wc comuns. Tothom ha
de portar tovalloles, sabó i xancletes per la dutxa. Cal portar també tots els estris d'higiene
personal.
CAPÍTOL 4. ZONA D'ACAMPADA LLIURE I ESPAIS EXTERIORS
Article 12. La zona on s’autoritza l'acampada queda limitada exclusivament a l'espai de
l'antiga bassa del molí, situada immediatament al darrere de la casa, no poden acampar
grups superiors a 50 persones.
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Article 13. Per poder utilitzar la zona d'acampada caldrà sol·licitar-ho a l'Ajuntament
mitjançant el procediment establert.
Article 14. El fet d'acampar i haver satisfet la corresponent taxa a l'Ajuntament dóna dret
a la utilització dels serveis exteriors situats a la part baixa de la casa.
Article 15. Queda prohibida la circulació de vehicles excepte els camins i els indrets
assenyalats a tal efecte. No es permet l'accés motoritzat a la zona d'acampada.
Article 16. Com en la resta de l'espai queda prohibit encendre foc i tallar arbres i/o
branques per fer foc o altres activitats.
Article 17. Queda prohibit abandonar residus de qualsevol tipus fora dels llocs
específicament assignats a aquesta finalitat.
Article 18. El temps màxim autoritzat per acampar és de 4 dies, llevat d’autorització
específica.
CAPÍTOL 5. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LA CASA O UTILITZAR LA ZONA
D'ACAMPADA.
Article 19. Caldrà sol·licitar l'ús de la zona d'acampada o la casa a l'Ajuntament,
mitjançant el model d'instància específic, amb una antelació mínima de 15 dies.
Article 20. Una vegada l'Ajuntament hagi confirmat la disponibilitat de l'espai caldrà
formalitzar la reserva aportant la següent documentació:
a) Model d'instància específic on es consignaran els dies previstos d'estada i les
dades del grup i el seu responsable.
b) Fotocòpia del DNI de la persona responsable del grup i, a efectes legals, una llista
amb les dades de tots els allotjats, segons el model que es facilitarà.
c) Model d'autoliquidació de la taxa que es fixa per a ús dels espais del Molí Nou i
justificant d'haver-lo fet efectiu mitjançant transferència bancària, així com d'haver
dipositat l'import de la fiança.
Una vegada acomplert tot el tràmit es farà la corresponent autorització. La forma de
recollida i retorn de les claus de l'equipament es detallarà segons cada cas en
l'autorització.
Article 21. Una vegada complerta l'estada i comprovat per part de l'Ajuntament que no
s'han ocasionat desperfectes a les instal·lacions es procedirà al retorn de la fiança. En cas
d'haver-se produït desperfectes, i una vegada informats els usuaris, es procedirà a aplicar
la fiança a la seva reparació. En cas de que l'import de la fiança no sigui suficient per cobrir
el cost de les reparacions es procedirà a emetre una factura per l'import total pendent fins
a cobrir el cost total.
Article 22. Quotes. La utilització de les instal·lacions del Molí Nou tindrà repercussió
econòmica en els usuaris tant de la casa com de la zona d'acampada. L'Ajuntament
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aprovarà la corresponent Ordenança Fiscal on es fixaran els imports corresponents a cada
modalitat d'ús de les instal·lacions.
Article 23. En cas de produir-se més d'una sol·licitud dels espais en una data determinada
s'establiran els següents criteris d'ordre de preferència:
a) Activitats generades per alguna àrea de l'Ajuntament de Moià.
b) Activitats generades per centres educatius (infantil, primària, secundària i batxillerat) de
Moià.
c) Activitats generades per entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal
d'Entitats.
d) Activitats generades per altres centres educatius de fora de Moià.
e) Activitats generades per entitats sense ànim de lucre de fora de Moià
f) Activitats generades per entitats i associacions de caire juvenil de qualsevol procedència.
g) Activitats generades per persones físiques / col·lectius diversos / entitats privades no
pertanyents a les categories anteriors.
En cas de produir-se més d'una sol·licitud d'una mateixa categoria es donarà prioritat
segons la data de registre d'entrada de la petició.
L'Ajuntament es reserva la facultat de denegar l'ús de l'espai si el contingut de la petició o
l'activitat proposada no s'ajusta a la present reglamentació encara que la persona o entitat
que fa la proposta estigui compresa dins del conjunt d'usuaris descrits anteriorment.
Article 24. L'incompliment d'aquestes normes serà objecte de sanció i/o multa, tal i com
preveu l'article 139 títol XIè de la Llei de bases de Règim Local, i l’Ordenança Reguladora
de Civisme i Convivència, sense perjudici de les sancions aplicables segons la legislació
vigent en matèria de zones i espais d'interès natural.
DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en
data______, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, i no entrarà en vigor fins
que s’hagi publicat completament el seu text i hagi transcorregut el termini previst en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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ANNEX I: Espai del Molí Nou
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Sr. Capdevila.- Us ho hem passat a tots, és l’ordenança reguladora.
Sr. Navarro.- Més que res, que ara que podrem fer funcionar el Molí Nou, és el control,
que funcioni, que deu ser més complicat que l’ordenança. La utilització entenc que ha de
tenir retorn, perquè intervenció ens hi ha deixat gastar uns diners perquè hi veia un retorn,
hem d’aconseguir aquest retorn portant un control de l’ús de la instal·lació, que deu ser
difícil. Estem d’acord amb l’ordenança.
Sr. Capdevila.- Això es controlarà des de l’Àrea de les persones, en principi en Ramon
anirà a revisar que tot estigui correcte abans de tornar la fiança.
Sr. Navarro.- Sí, això sí, ho deia amb el sentit que no hi hagi abusos, que si se n’apunten
deu no n’hi vagin vint-i-cinc, el Ramon no ho veurà, ja està bé que ens tornin les
instal·lacions netes i endreçades. Més que res, fer un control aleatori per fer el control dels
assistents.
No es grava.

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
3. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
DICTAMEN
Realitzada la tramitació establerta, d’acord amb el que disposa el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, atenent el Decret d’Alcaldia núm. 158/2015, de 22 d’abril, i un
cop elaborats els estudis tècnic-econòmics relatius al cost dels serveis i la utilització
privativa del domini públic local
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
catorze de maig de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Annex I punt 6 i de l’Annex II
els punts 3 i 4 de l’Ordenança fiscal número 21 reguladora de la Taxa per a la
utilització privativa d’equipaments municipals i preus públics per a la prestació de
serveis amb la redacció que a continuació es recull:
ANNEX I PUNT 6- UTILITZACIÓ ESPAI DEL MOLÍ NOU
a) Servei per utilització de lavabos exteriors:
Preu per grups:
Fins a 15 persones
16 persones o més

30,00 €
2,00 € / persona/ dia
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Fiança

50,00 €

Es dipositarà una fiança de 50,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les claus a
l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat dels lavabos utilitzats.
b) Servei d’acampada (inclou la utilització de lavabos exteriors):
Preu per grups:
Fins a 12 persones
13 persones o més
Fiança

48,00 €
4,00 € / persona/ dia
60,00 €

Es dipositarà una fiança de 60,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les claus a
l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat dels espais utilitzats.
L’ús dels lavabos exteriors de Molí Nou per part dels centres educatius de Moià és
gratuït de dilluns a divendres durant el curs escolar.
c) Utilització de la casa del Molí Nou:
Ús de la casa per dormir
Preu per grups:
Fins a 10 persones
11 persones o més
Ús de la casa per a festes, àpats o activitats
diverses per particulars o entitats (no inclou
dormir)
Preu per grups
Fins a 10 persones
11 persones o més
Fiança

110,00 €
10,00 € / persona / dia

40,00 €
4,00 € / persona
100,00 €

Es dipositarà una fiança de 100,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les claus a
l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat de les instal·lacions.
L’ús de la casa del Molí Nou per part dels centres educatius de Moià és gratuït de
dilluns a divendres durant el curs escolar.
Es bonificarà un 80% del preu total del servei sol·licitat per raons d’interès públic
degudament justificat a totes les entitats i associacions sense ànim de lucre legalment
constituïdes. La bonificació no s’aplica a la fiança a dipositar.
La utilització d’aquest equipament i l’espai del parc del Molí Nou es regula d’acord amb
l’ordenança núm.30.
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ANNEX II PUNT 3- ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE MOIÀ
a) Quota tributària - Curs 2015-2016 i següents
MATRÍCULA
Matrícula 1 alumne i assegurança
Matrícula 2 alumnes i assegurança
Matrícula 3 o més alumnes i assegurança
TARIFA QUOTES MENSUALS
1 hora/setmana
1,5 hores/setmana
2 hores/setmana
2,5 hores/setmana
3 hores/setmana
3,5 hores/setmana
4 hores/setmana
4,5 hores/setmana
5 hores/setmana
5,5 hores/setmana
6 hores/setmana
7 hores/setmana
En cas de 2n germà

En cas de 3r germà

Famílies nombroses o monoparentals:
(prèvia presentació carnet benestar social)
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€/alumne/curs
66,00 €
52,00 €
40,00 €
€/mes
31,00 €
35,00 €
43,00 €
45,00 €
47,00 €
50,00 €
52,00 €
54,00 €
56,00 €
61,00 €
64,00 €
71,00 €
10% descompte / total
(no aplicable a la
matrícula, no acumulable
amb descompte família
nombrosa)
15% descompte / total
(no
aplicable
a
la
matrícula, no acumulable
amb descompte família
nombrosa)
10 % descompte/total
(no
aplicable
a
la
matrícula)

ANNEX II PUNT 3 .- ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE MOIÀ
1. Quota tributària - Curs 2015-2016 i següents
MATRÍCULA
1 alumne
2 alumnes
3 o més alumnes

€/alumne/curs
56,00 €
42,00 €
30,00 €

TARIFA QUOTES MENSUALS
Jornada completa de 7:45 a 18:00 hores
En cas de 2n germà

Preu
145,00 €/mes
10% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable amb descompte
família nombrosa)
15% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable amb descompte
família nombrosa)
10 % descompte / total (no
aplicable a la matrícula)

En cas de 3r germà

Famílies nombroses o monoparentals:
(prèvia presentació carnet benestar social)

Els infants no podran romandre més de 8 hores al centre, que és
l’escolarització a jornada completa.
b) Servei de monitoratge al menjador
Monitoratge menjador fix
Monitoratge menjador esporàdic

9,00 €/mes
1,00 €/dia

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província,
durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo
i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article
17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a la formalització dels presents acords.
Sra. Mascaró.- Hi ha dues modificacions, una és de l’escola bressol, que la jornada
completa estava a 143,00€ i passa a 145,00€, i l’altra és l’escola de dansa que les
quatre franges que hi ha més canalla apuntada també augmenta dos euros més per
mes, la resta queda tot igual.
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Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
0. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE PERSONACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN QUALITAT DE PART PERJUDICADA EN ELS PROCEDIMENTS PENALS DILIGÈNCIES
PRÈVIES 852/2012, DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ 3 DE MANRESA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 566/2014, DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ 1 DE MANRESA, I DILIGÈNCIES PRÈVIES 989/2014, DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ 1 DE MANRESA
En dates set i vint-i-nou d’octubre de dos mil tretze l’Ajuntament va presentar la
següent denúncia a l’Oficina Antifrau de Catalunya:
A L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
C/ Ribes 1-3,
08013 Barcelona
Telèfon: 93 554 55 55
Fax: 93 554 55 64
bustiaoac@antifrau.cat
Senyors:
A finals del darrer mandat l’Ajuntament de Moià va caure en un estat de
fallida tècnica a causa del col·lapse financer, pressupostari i de tresoreria de
la seva hisenda.
Amb la finalitat de diagnosticar les causes d’aquesta situació i identificar-ne
els responsables, la nova Corporació sorgida de les darreres eleccions
municipals, entre altres iniciatives, va encarregar un dictamen tècnic sobre
els contractes d’obres respecte dels quals se sospitava l’existència
d’anomalies:
1. Projecte de reforma de forjat de sala de plens i consolidació d'escala
de "ajuntament de Moià”.
2. Obres de substitució de coberta biblioteca, escola de música de "Cal
Cristo"
3. Obres projecte d'urbanització del c/. Sant Sebastià.
4. Obres projecte urbanització de voreres carretera de Manresa a Vic N141 C
5. Obres urbanització c/. Jacint Icart .
6. Obres construcció nous lavabos al Parc Municipal.
7. Obres de construcció de la piscina municipal.
8. Diferents obres d’urbanització del c/. Verge de Montserrat.
Aquest dictamen va posar de manifest l’existència de
irregularitats en la contractació i execució d’aquestes obres.

nombroses

És per això que, en atenció a les competències que la vostra Oficina té
atribuïdes en matèria de prevenció i investigació de possibles casos concrets
d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament
irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en
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benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal
al servei del sector públic, us traslladem aquests dictamen, amb el prec que
tingueu a bé:





Emetre un informe raonat sobre les irregularitats denunciades
Si del resultat de les actuacions l'Oficina observa indicis que s'han
comès infraccions disciplinàries o han tingut lloc conductes o fets
presumiblement delictius, comunicar a l'òrgan competent i també, de
forma immediata, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial els fets i els
responsables corresponents.
Atesa la importància dels fets denunciats, presentar a la corresponent
comissió parlamentària, a iniciativa pròpia o per resolució del
Parlament, l'informe o informes extraordinaris que corresponguin.

L’11 de maig de 2015 s’ha rebut un requeriment de l’Oficina Antifrau de Catalunya, per
mitjà del qual s’ordena la remissió de la següent documentació relativa a les
Actuacions d’investigació núm. 106-03122014-12, en virtut del que disposen els arts.
14 i 17 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de !'Oficina Antifrau de Catalunya:
 Certificació municipal de la relació de possibles treballs adjudicats i
quantitats econòmiques entregades a les empreses mercantils Contratas
Anco SL, Renay Inmuebles SL, Alob SL, Proasa Projectes i Obres SL,
Piangrup 04 SL, Areo 3002 Construcción y Reformas Integrales SL, Vilajuana
SL, Prhosa, Garrofé y Rocasa, Obres i Construccions Jordi Serra SL, i per
últim, Construccions Cadifor SL, per a les anualitats 2003 a 2011, tot
especificant concepte, anualitat, partida pressupostaria que s'imputa
l'obligació, acord de govern o decisió que habilitava el pagament, i
finalment, data efectiva de pagament de les quanties compromeses.
 Informe municipal sobre la possible vinculació, del tipus que sigui, del Sr.
Gonzalo Anguera de Carlos amb l'entitat municipal o amb els seus
organismes dependents durant el període 2003 a 2011.
 Copia adverada dels expedients i actuacions que s'haguessin pogut incoar
com a conseqüència de la remissió dels burofaxos següents, per part de
l'entitat local, respecte:




Les deficiències detectades en l'execució de les obres de
pavimentació del carrer de Sant Sebastià, senyalització i
instal·lacions de serveis (exp. Municipal 52/08) enviat per part
de la mercantil Contratas Anco SL, amb registre d'entrada
652, de 17/02/2011.
El mal estat en un 98% de la superfície de l'actuació
consistent en la "Rehabilitació de les voreres de la Carretera
de Manresa" (exp. Municipal 21 /07) enviat per l'adjudicatària,
l'empresa Renay Inmuebles SL, amb registre d'entrada 648,
de data 17/02/2011.

 En cas que s'hagin personat a la causa judicial, copia adverada de les
actuacions judicials que s'hagin pogut produir d’ençà la remissió de la
documentació sol·licitada a l'entitat local, realitzada en data 8/01/2013 amb
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registre de sortida número 22, per part del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de
Manresa pel procediment prèvies 852/2012-GC de les següents actuacions:


Expedient de l'obra del centre d'atenció primària, pàrquing i
plaça municipal; construcció d'habitatges socials a l'antiga
caserna de la Guardia Civil; exp. 113/05 relatiu a la
contractació d'obres als vestuaris de la piscina municipal; exp.
75/05 relatiu al contracte de rehabilitació de la Casa de la
Vila; exp. 114/05 d'obres diverses a l'edifici destinats a
vestuaris de la piscina municipal; exp. 41/08 d'execució deis
lavabos al Parc Municipal; exp. 52/08 de pavimentació al C/
de Sant Sebastià i finalment, l'exp. 125/08, de rehabilitació de
la façana del Pavelló Poliesportiu.

 Copies adverades de qualsevol altres denúncies o queixes que s'haguessin
pogut presentar davant d'altres institucions en referencia als expedients de
contractació enunciats en l'apartat anterior, així com, l'estat de tramitació de
les mateixes.
 Copia adverada de l'expedient, actuacions, o acords municipals a que
haguessin donat lloc els informes externs emesos per part de l'enginyer de
camins, canals i ports, els Sr. Ferran Aparicio lbañez i l'arquitecte, la Sra.
Marisol Carrillo, concernents a:












"Informe referent a les obres del projecte d'urbanització del carrer de
Sant Sebastià. Moià", de juliol de 2012.
"Informe referent a diferents obres d'urbanització del carrer Jacint
lcart. Moià", de juliol de 2012.
"Informe referent a diferents obres d'urbanització del carrer Verge de
Montserrat. Moià", d'agost de 2012.
"Informe referent a les obres del Projecte d'Urbanització de voreres
de la carretera de Manresa a Vic N-141 C (entre la plaça Moianes i
carretera de Barcelona). Moià (Barcelona)", de juliol de 2012.
"Informe referent a les obres de construcció de nous lavabos al Parc
Municipal. Moià (Bages) Barcelona", de juliol de 2012.
"Informe referent a les obres de substitució de coberta bibliotecaescola de música edifici de Cal Cristo. Moià (Bages) Barcelona", de
setembre de 2012.
"Informe referent al projecte de reforma de forjat de Sala de Plens i
consolidació d'escala de l'Ajuntament de Moià (Bages) Barcelona",
d'agost de 2012
"Informe referent a les obres de construcció de la piscina municipal.
Moià (Bages) Barcelona", d'agost de 2012.

 Certificació municipal dels membres que conformaven la mesa de
contractació administrativa de la Corporació municipal per a les anualitats de
2003 a 2011.
 Les declaracions exposades a continuació en compliment de l'article 75.7
de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) manifestades per part de l'Alcalde
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president com a responsable municipal i dels regidors que haguessin format
part de la mesa de contractació administrativa:
 Copia adverada de la declaració de les causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol altra activitat que proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics, en compliment de l'art.
75.7 de la Llei de Bases de Regim Local (LBRL), efectuada en la seva
presa de possessió, així com les declaracions motivades per
modificacions de les circumstàncies de fet, realitzades en els
mandats de 2003-2007 i 2007-2011.
 Copia adverada de la declaració de béns patrimonials manifestada en
les legislatures 2003-2007 i 2007-2011.
L’Ajuntament de Moià també és objecte d’investigació en els següents procediments
judicials:






Diligències Prèvies 852/2012 del Jutjat d’Instrucció 3 de Manresa
referents a les irregularitats denunciades en relació a diversos
expedients de contractació.
Diligències prèvies 566/2014, del Jutjat d’Instrucció 1 Manresa,
relatives a abocaments d'aigües residuals del polígon industrial la
bòbila-pla romaní.
Diligències Prèvies 989/2014, del Jutjat d’Instrucció 1 de Manresa
referents a la denúncia del Ministeri Fiscal per delictes de
prevaricació en relació als convenis urbanístics subscrits el
25/4/1982, 4/10/2001 i 1/3/2005 entre Josep Montràs Rovira,
Antonio Estevadeordal Botta i Francesc Armengol Aymerich.

Fins el dia d’avui l’Ajuntament de Moià no ha participat activament formulant la
corresponent demanda i/o acusació en cap d’aquests procediments ni ens els que
s’han seguit davant el Tribunal de Cuentas de Madrid, per entendre que el seu impuls
d’ofici pel TC, l’OAC, el Ministeri Fiscal i els Jutjats d’Instrucció, ja garantia de manera
suficient els interessos municipals afectats pels fets que hom hi ha estat escorcollant i
hi segueix indagant. Únicament es va personar en el procediment de
reintegrament per abast tramitat pel Tribunal de Cuentas als únics efectes
d'estar al corrent de la seva evolució, tal i com es va acordar en el Ple de la
Corporació i en la Junta General de la Societat Moiàfutur de data 14 de
novembre de 2013, en els quals es va decidir ".... Confiar en el Ministeri Fiscal
la formulació de la demanda que s’hagi de presentar contra els responsables
dels perjudicis econòmics que s’estan enjudiciant en els actes del
procediment de reintegrament per abast C-101/13 causats a l’Ajuntament de
Moià....".
Aquesta neutralitat, emperò, té diversos inconvenients:


Els interessos col·lectius del poble de Moià, baldament la seva condició de
principal -sinó únic- perjudicat pels fets que s’han investigat i
s’investiguen, queden enterament supeditats a les decisions que prenguin
en el sí d’aquests procediments agents externs al municipi, que per molt
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bona labor inquisitiva que realitzin, mai tindran el coneixement de
proximitat que pot oferir l’Ajuntament en la defensa d’aquells interessos.
L’Ajuntament ignora per complet el debat que es produeix en tot i
cadascun d’aquests procediments i no té possibilitat d’expressar-hi els
seus punts de vista ni fer-hi valer els drets de la comunitat de veïns que
representa. Tampoc té possibilitat d’impugnar les decisions que s’hi
adoptin potencialment perjudicials pel municipi.
Tots i cadascun d’aquests procediments poden desembocar en el
reconeixement del dret de l’Ajuntament de Moià a obtenir el
rescabalament patrimonial dels danys i perjudicis causats pels delictes i
infraccions que s’hi escruten, sense que l’Ajuntament tingui a hores d’ara
veu ni vot en la determinació d’aquests.

Si des del punt de vista pràctic, la neutralitat que s’ha vingut observant fins ara pot
tenir efectes perniciosos, des del punt de vista jurídic és més que discutible que es
pugui mantenir a dia d’avui aquell posicionament, a la vista de l’embranzida que han
adquirit darrerament les actuacions que estem comentant i l’alt índex de probabilitats
que la majoria d’aquests procediments finalitzin amb declaracions de condemna, com
ha succeït darrerament en el Tribunal de Cuentas.
La totalitat de preceptes reguladors del règim de responsabilitats patrimonials de les
autoritats i empleats públics donen a entendre que la reclamació d’aquestes
responsabilitats és un deure i no pas una facultat potestativa dels organismes cridats a
exigir-les.
La legislació de procediment administratiu comú es refereix a aquesta qüestió en el
títol X, «De la responsabilitat de les administracions públiques i de les seves autoritats
i altre personal al seu servei», el qual incorpora la regulació d'una matèria estretament
unida a l'actuació administrativa i que constitueix, juntament amb el principi de
legalitat, un dels grans pilars del sistema, fent realitat la previsió continguda en l'art.
149.1.18 de la Constitució sobre l'establiment d'un «sistema de responsabilitat de
totes les administracions públiques».
És per això que els articles 145 i 146 s’expressen en to imperatiu quan parlen del
tema:
CAPÍTULO II. Responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas
ARTÍCULO 145. EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el
capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la
Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y
perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
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2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los
lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su
servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o
negligencia
graves,
previa
instrucción
del
procedimiento
que
reglamentariamente se establezca
Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los
siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de
intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las
Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado
dañoso.
3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las
autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios
causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa
o negligencia graves.
4. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía
administrativa.
5. Lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá sin perjuicio de
pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
ARTÍCULO 146. RESPONSABILIDAD PENAL
1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones
públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de
acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las
Administraciones
públicas
no
suspenderá
los
procedimientos
de
reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la
determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria
para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
L’article 175 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local recalca el deure que estem comentant en els següents
termes:
ARTÍCULO 175. DEFENSA DE LOS DERECHOS Y DE LOS BIENES
175.1 Los entes locales tienen la obligación de ejercer las acciones
necesarias para defender sus derechos y bienes. Cualquier vecino que se
encuentre en pleno uso de sus derechos civiles y políticos puede requerir su
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ejercicio al ente interesado. Este requerimiento tiene que ser comunicado a
quienes pueden resultar afectados por las acciones correspondientes y
suspende el plazo para ejercer estas acciones durante un periodo de treinta
días hábiles.
175.2 Si en el plazo de estos treinta días el ente local no acuerda ejercer
las acciones solicitadas, los vecinos pueden ejercerlas en nombre e interés
de la corporación.
175.3 En el caso de que prospere la acción, el actor tiene derecho a ser
reembolsado por el ente local de las costas procesales y a la indemnización
de los daños y los perjuicios que se le han producido.
Disposició que no és sinó reproducció mimètica de l’establert en el mateix sentit a
l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local:
ARTÍCULO 68
1. Las Entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones
necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.
2. Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos podrá requerir su ejercicio a la entidad interesada. Este
requerimiento, del que se dará conocimiento a quienes pudiesen resultar
afectados por las correspondientes acciones, suspenderá el plazo para el
ejercicio de las mismas por un término de treinta días hábiles.
3. Si en el plazo de esos treinta días la entidad no acordara el ejercicio de
las acciones solicitadas, los vecinos podrán ejercitar dicha acción en nombre
e interés de la entidad local.
4. De prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsado por
la entidad de las costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y
perjuicios se le hubieran seguido.
Els articles 167 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals refermen aquest mandat normatiu de la forma
següent:
CAPÍTULO VI. EJERCICIO DE ACCIONES
ARTÍCULO 167
167 1 Los entes locales tienen capacidad jurídica plena para ejercer toda
clase de acciones y recursos en defensa de sus bienes y derechos.
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167 2 El ejercicio de estas acciones es obligatorio y la competencia recae
en el pleno de la corporación, a excepción de las que sean urgentes, que
serán ejercidas por el presidente, el cual debe dar cuenta al pleno en la
primera sesión que realice.
167 3 Cualquier vecino que se encuentre en pleno uso de sus derechos
civiles y políticos puede requerir al ente interesado el ejercicio de las
acciones y recursos citados en el art. 167,1. Este requerimiento debe ser
comunicado a quienes puedan resultar afectados. Mientras tanto, el plazo
para ejercer estas acciones se suspende durante 30 días hábiles.
167 4 Si en el plazo de estos 30 días el ente local no acuerda ejercer las
acciones solicitadas, los vecinos pueden subrogarse ejerciéndolas en nombre
e interés de la corporación.
167 5 En caso de que prospere la acción, el actor tiene derecho a que el
ente local le reembolse las costas procesales y a la indemnización por los
daños y perjuicios que se le hayan producido.
ARTÍCULO 168
Ejercida por cualquier vecino la acción subrogatòria en los términos que
establecen los artículos anteriores, el ente local debe facilitarle los elementos
de prueba necesarios y que solicite por escrito al presidente de la
corporación.
ARTÍCULO 169
El vecino no puede solicitar al órgano jurisdiccional ante el que ejerce la
acción una condena para el ente local que, con razón o sin ella, se haya
negado a ejercerla.
ARTÍCULO 170
En cualquier caso, los acuerdos o las resoluciones del ente local para el
ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos
deben adoptarse previo dictamen del secretario de habilitación nacional o, si
procede, de la asesoría jurídica y, en defecto de ambos, de un letrado.
Dins l’àmbit de les potestats relatives a l’exigència de responsabilitats per mala gestió
econòmica, els articles 176 i següents de la Llei General Pressupostària, empren
igualment expressions imperatives quan es refereixen a l’exercici d’aquest tipus de
competències administratives:
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Artículo 176. Principio general
Las autoridades y demás personal al servicio de las entidades contempladas
en el artículo 2
de esta Ley que por dolo o culpa graves adopten
resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley,
estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a
la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de
aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que
les pueda corresponder.
Artículo 177.
patrimonial

Hechos

que

pueden

generar

responsabilidad

1. Constituyen infracciones a los efectos del artículo anterior:
a) Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los
fondos públicos.
b) Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal
sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o
ingreso en el Tesoro.
c) Comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito
suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en esta Ley o en la
de Presupuestos que sea aplicable.
d) Dar lugar a pagos reintegrables, de conformidad con lo establecido en el
artículo 77 de esta Ley.
e) No justificar la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos
78 y 79 de esta Ley y la Ley General de Subvenciones.
f) Cualquier otro acto o resolución con infracción de esta Ley, cuando
concurran los supuestos establecidos en el artículo 176 de esta Ley.
2. Las infracciones tipificadas en el número anterior darán lugar, en su caso,
a la obligación de indemnizar establecida en el artículo anterior.
Artículo 178. Tipos de responsabilidad
1. Cuando el acto o la resolución se dictase mediando dolo, la
responsabilidad alcanzará a todos los daños y perjuicios que conocidamente
deriven de la resolución adoptada con infracción de esta Ley.
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2. En el caso de culpa grave, las autoridades y demás personal de los entes
del sector público estatal sólo responderán de los daños y perjuicios que
sean consecuencia necesaria del acto o resolución ilegal.
A estos efectos, la Administración tendrá que proceder previamente contra
los particulares para el reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas.
3. La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en el
acto será mancomunada, excepto en los casos de dolo, que será solidaria.
Artículo 179. Responsabilidad de los interventores y ordenadores de
los pagos
En las condiciones fijadas en los artículos anteriores, están sujetos a la
obligación de indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la
respectiva entidad, además de los que adopten la resolución o realicen el
acto determinante de aquélla, los interventores en el ejercicio de la función
interventora, respecto a los extremos a los que se extiende la misma, y los
ordenadores de pago que no hayan salvado su actuación en el respectivo
expediente, mediante observación escrita acerca de la improcedencia o
ilegalidad del acto o resolución.
Això és així perquè els perjudicis soferts pel municipi en aquest àmbit de gestió pública
tenen la consideració legal de drets de la Hisenda Municipal, la qual cosa obliga, per
definició, a reclamar-los, de conformitat amb l’establert per l’article 181 de la Llei
General Pressupostària:
Artículo 181.
irrogados

Régimen

jurídico

del

importe

de

los

perjuicios

1. Los perjuicios declarados en los expedientes de responsabilidad, tendrán
la consideración de derechos de la Hacienda Pública estatal o del ente
respectivo.
Dichos derechos gozarán del régimen a que se refiere el artículo 10,
apartado 1, de esta Ley y se procederá a su cobro, en su caso, por la vía de
apremio.
2. La Hacienda Pública estatal o, en su caso, la entidad correspondiente
tienen derecho al interés previsto en el artículo 17 de esta Ley, sobre el
importe de los alcances, malversaciones, daños y perjuicios a sus bienes y
derechos, desde el día que se irroguen los perjuicios. Cuando por insolvencia
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del deudor directo se derive la acción a los responsables subsidiarios, el
interés se calculará a contar del día en que se les requiera el pago.
Artículo 181.
irrogados

Régimen

jurídico

del

importe

de

los

perjuicios

1. Los perjuicios declarados en los expedientes de responsabilidad, tendrán
la consideración de derechos de la Hacienda Pública estatal o del ente
respectivo.
Dichos derechos gozarán del régimen a que se refiere el artículo 10,
apartado 1, de esta Ley y se procederá a su cobro, en su caso, por la vía de
apremio.
2. La Hacienda Pública estatal o, en su caso, la entidad correspondiente
tienen derecho al interés previsto en el artículo 17 de esta Ley, sobre el
importe de los alcances, malversaciones, daños y perjuicios a sus bienes y
derechos, desde el día que se irroguen los perjuicios. Cuando por insolvencia
del deudor directo se derive la acción a los responsables subsidiarios, el
interés se calculará a contar del día en que se les requiera el pago.
Tot plegat obliga a concloure que l’Ajuntament s’ha de personar en defensa dels drets i
interessos col·lectius que representa en tots aquells procediments administratius,
judicials, o de qualsevol altre naturalesa que hi hagi oberts o que s’obrin en el futur i
dels quals es puguin derivar qualsevol tipus de conseqüència beneficiosa o perjudicial
per a ell.
La dinàmica rabent que han pres els procediments penals en els quals l’Ajuntament ha
de personar-se, la proximitat de la data d’exhauriment de l’actual mandat municipal i
la llunyania de la data de constitució de la Corporació que haurà de regir els destins del
municipi durant el pròxim mandat (13 de juny de 2015), obliguen a elevar la proposta
a l’aprovació de la sessió plenària ordinària convocada pel 21 de maig de 2015 a
l’empara de l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons el qual l'ordre
del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ésser ampliat si el ple o la
comissió ho acorden per majoria absoluta, a proposta del president o presidenta, d'una
quarta part dels membres o d'algun dels portaveus. Quan la proposta es presenta en el
ple, l'apreciació de la urgència eximeix del tràmit de dictamen o informe de la comissió
informativa respectiva.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Declarar la urgència del debat i votació d’aquesta proposta.
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SEGON.- Personar-se en qualitat de PART PERJUDICADA en els següents
procediments penals, per tal d’exercir-hi l’acció penal i la civil derivada dels delictes
que s’hi investiguen:




Diligències Prèvies 852/2012, del Jutjat d’Instrucció 3 de Manresa, referents a
les irregularitats denunciades en relació a diversos expedients de contractació.
Diligències prèvies 566/2014, del Jutjat d’Instrucció 1 Manresa, relatives a
abocaments d'aigües residuals del polígon industrial la bòbila-pla de romaní.
Diligències Prèvies 989/2014, del Jutjat d’Instrucció 1 de Manresa referents a la
denúncia del Ministeri Fiscal per delictes de prevaricació en relació als convenis
urbanístics subscrits el 25/4/1982, 4/10/2001 i 1/3/2005 entre Josep Montràs
Rovira, Antonio Estevadeordal Botta i Francesc Armengol Aymerich.

TERCER.- Designar al Lletrat MIQUEL COLOM I CANAL per a la defensa dels casos i al
Procurador que aquest designi d’entre la relació de Procuradors que figurin en els
poders per plets atorgats per l’Alcalde.
QUART.- Comunicar la Resolució presa als Jutjats referits a l’apartat primer, per al seu
coneixement i efectes.
CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’Alcalde per a la
formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- Dir només que presentem per la via d’urgència i abans que s’acabi
aquesta legislatura, seguint el que hem fet o com ens hem posicionat des del minut u
de la legislatura i abans en campanya electoral, que és que tots aquells arxius, infor mes, expedients que trobéssim sospitosos o entenguéssim no clars, els portaríem a les
entitats pertinents, antifrau, fiscalia, on correspongui, així ho hem fet. Algun d’aquests
expedients de l’oficina antifrau que ens va contestar, va entrar l’11 de maig del 2015,
per això aquesta urgència, que ens dóna 10 dies hàbils per contestar tota aquesta informació tant complexa i difícil de trobar, de fet ja hem demanat que ens donessin
més dies per poder atendre aquesta petició de la oficina antifrau. De fet, veient aquesta instància rebuda de l’oficina antifrau no podem fer una altra cosa que posicionar-nos
com a part perjudicada en aquests procediments que hi ha als jutjats. No hem fet res
més que seguir el que havíem dit en campanya electoral, i no fóra de rebut no complir
abans d’acabar la legislatura amb aquesta petició de l’oficina antifrau, en la qual vam
anar tots junts a presentar aquesta documentació, no personar-nos per tant, tot i les
presses, la precipitació, ens han contestat quan ens han contestat, i no es pot fer d’una altra manera, per això ho presentem i hi votarem a favor.
Sra. Tarter.- Nosaltres també hi votarem a favor. I com molt bé has dit, a l’oficina hi
vam anar els 3 grups municipals, també trobem molt positiu que hagi sigut un acord
de ple, cosa que personar-se també ho hagueres pogut fer per decret d’alcaldia com
ho vas fer al Tribunal de Cuentas i penso que és molt positiu que hagi passat per ple
perquè queda reflectida la voluntat dels 13 regidors, que sempre ha sigut així, i en
aquest aspecte hem treballat tots junts i que després d’escoltar tots els antecedents no
queda més que votar a favor.
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Sr. Navarro.- El nostre vot també serà favorable. Nosaltres potser ja ho haguéssim
fet abans, perquè ja hi havia un informe una vegada del mateix que ens informa ara
que ho fem, nosaltres aquella vegada ho haguéssim fet seguint això, entenem que s’ha
de fer, s’han d’aclarir les coses les hem de portar allà on correspongui i ja bé dius que
hi vam anar els 3 a portar-ho, han tardat més del que ens havien dit, però al final es perem que tot es vagi arreglant, o solucionem aquests temes, per descomptat perquè
després de llegir tot l’informe i veient que no és un dret sinó que és una obligació presentar-nos, perquè ja ens ho diu i el meu grup ja estàvem més per aquesta labor fins i
tot d’haver-ho fet abans, però m’alegro d’haver-ho fet en aquest moment.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS 176/2015 DE L'AJUNTAMENT DE MOIÀ I
17/2015 DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ, AMBDÓS DE DATA 29 D'ABRIL
DE 2015 RELATIUS A L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2014.
En compliment de l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals segons el qual
“Cal informar el ple en la primera sessió que es faci de la liquidació de cadascun dels
pressupostos que integren el pressupost general i dels estats financers de les societats
mercantils dependents de l'entitat, una vegada realitzada la seva aprovació” i de
l’article 193 bis, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació als drets de
recaptació difícil o impossible, segons el qual “Les entitats locals han d’informar el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el seu ple, o òrgan equivalent, del
resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de recaptació difícil o
impossible amb els següents límits mínims:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis
anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un
25 per cent.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici tercer
anterior a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un
50 per cent.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis
quart a cinquè anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com
a mínim, en un 75 per cent.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants
exercicis anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar en un 100
per cent.”
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents.
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ACORDS
PRIMER.- Del Decret 176/2015, de 29 d’abril, d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2014 de l’Ajuntament de Moià.
SEGON.- Del Decret 17/2015, de 29 d’abril, d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2014 del Museu Municipal de Moià.
TERCER.- Dels criteris utilitzats en la determinació del càlcul de la provisió
d’insolvències, els quals es recullen en l’informe d’intervenció de liquidació del
pressupost.
Sr. Santaeugènia.- La liquidació de pressupost ha estat positiva de 1.169.000€, que
continua essent l’evolució d’aquests últims anys, que ja està bé. El romanent continuàvem tenint el problema perquè era negatiu amb la liquidació de 5.889.000€ pràctica ment, atenent el criteri que té la direcció general de política financera, sumant o restant el deute del fons ens venia a portar un romanent positiu de 412.000€, és un tema
que val molt la pena remarcar perquè amb l’esforç d’aquests 4 anys s’ha capgirat una
situació bastant dolenta, i això quedarà definitivament regulat amb la firma del finançament del pla de sanejament que ja tenim aprovat. Un altre tema que m’agradaria
deixar clar és que al final del 2014 el deute total de l’Ajuntament estaria en
15.200.000€ i ara ja està per sota, remarcar també que ens hem posat al dia amb Se guretat Social, que és una qüestió prou important, i que bàsicament el deute que tenim és el deute finançat pels bancs i el que estarà finançat pel Fondo i que ens queda
la motxilleta aquesta que hem d’anar portant i que si som capaços, durant aquests 10
anys, de mantenir el pla de sanejament que s’ha aprovat, doncs tornarem a ser un poble normal amb l’endeutament que toca, es podran tornar a fer coses, es podrà rebaixar la pressió fiscal, i ens podrem plantejar un altre horitzó molt diferent al que teníem
fa 4 anys.
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies per la feina feta durant aquests 4 anys, i que això entre tots, però evidentment el regidor d’hisenda és el regidor, tot i que ho hem fet
entre els 13 regidors però ha sortit i reeixit bé.
Sr. Santaeugènia.- Jo també considero que ho hem fet entre tots i del primer regidor
d’hisenda que hi va haver en aquesta legislatura, que també es va trobar amb el que
es va trobar en el seu moment. Una mica és feina de tots, era un objectiu que teníem,
que realment es pot dir que el poble continuarà pagant, és evident, el poble en el seu
moment va triar qui governava i qui governava ho va fer com ho va fer, i el deute és
del poble, li hem de fer front i que nosaltres el que hem intentat és reconvertir o regi rar la situació de cara que en un breu temps es pugui capgirar i que puguem parlar de
Moià d’una altra manera.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots a
favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.
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5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.154 AL 199
2015.

DEL

A continuació i en compliment del que preveu l’article 42 del vigent Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, es dóna compte dels Decrets que, fent
ús de les atribucions que reglamentàriament té atribuïdes, ha dictat l’Alcaldia des de la
data de celebració de la darrera sessió plenària fins la data de redacció de l’ordre del
dia del present Ple, correlativament numerats
del núm. 154/2015 al núm. 199/2015,
ambdós inclosos els quals han estat a disposició dels membres de la Corporació des de
la convocatòria de la present sessió plenària i es recullen a l’expedient de la sessió.
6. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES SESSIONS DE DATES 22 D'ABRIL I 6 DE MAIG DE 2015.
Es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la
darrera sessió plenària ordinària en les sessions celebrades en dates:
22 D'ABRIL DE 2015 I 6 DE MAIG DE 2015
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Sra. Tarter.- Només una pregunta, referent al pla d’ajust: ja se sap quin dia es firma i
quin dia s’ha de consolidar i quines serien les condicions d’aquest crèdit a 10 anys?
Sr. Santaeugènia.- De moment encara no sabem res.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeix 1
intervenció.
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