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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA TRENTA DE MAIG D DOS MIL 
SETZE, NÚM. 5 

 
A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació per 

a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, del present Ple. 
 
Data i hora d'inici: 30 de maig de 2016 a les 20.35hores 

Data i hora de finalització: 30 de maig de 2016 a les 21.20 hores 
Lloc de la sessió: Sala de Plens  

 
RELACIÓ D'ASSISTENTS 

 

Alcalde-President 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio  

 
Regidors/es 
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  

Sra. Núria Reynés i Molist 
Sr. Joan Capdevila i Clarà  

Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León  
Sr. Martí Padrisa i Prieto 
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal 

Sra. Anna Roca i Querol 
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  

Sra. Montserrat Girbau i Passarell 
 

Excusen la seva absència 
Sr. Albert Clusella i Vilaseca  
Sra. Mireia Cañas i Soler 

Sr. Joan Maria Navarro i Clarà 
 

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

 
O R D R E   D E L   D I A 

 
 
1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 

SESSIÓ. 

2. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS 

QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS DE LA 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS GENERALS 2016 A CELEBRAR EL DIA 26 DE 

JUNY. 
3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2016.  
4. ACORD D’APROVACIÓ DELS PREUS PROPOSATS PER AM PEL SERVEI DE 
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MENJADORS DELS CASALS D’ESTIU.  
5. PROPOSTA D’ACORD PER L’ADHESIÓ A LA PROPOSTA FORMULADA PER LA 

GERÈNCIA REGIONAL DEL CADASTRE A CATALUNYA PER L’APLICACIÓ DEL 
COEFICIENT REEDUCTOR DELS VALORS CADASTRALS PER L’ANY 2017. 

6. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 
SESSIÓ. 

7. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS 

QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS DE LA 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS GENERALS 2016 A CELEBRAR EL DIA 26 DE 

JUNY. 
8. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2016.  
9. ACORD D’APROVACIÓ DELS PREUS PROPOSATS PER AM PEL SERVEI DE 

MENJADORS DELS CASALS D’ESTIU.  
10. PROPOSTA D’ACORD PER L’ADHESIÓ A LA PROPOSTA FORMULADA PER LA 

GERÈNCIA REGIONAL DEL CADASTRE A CATALUNYA PER L’APLICACIÓ DEL 
COEFICIENT REEDUCTOR DELS VALORS CADASTRALS PER L’ANY 2017. 

 

 
 

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. 
 

1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 
SESSIÓ. 
 

L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que, les sessions 
extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent, hauran de ser 
ratificades pel Ple. 

 
La urgència esta motivada pel fet que el primer punt inclòs a l'ordre del dia, s’ha 

d’aprovar seguint les indicacions del calendari electoral, impedint això la convocatòria 
d'un ple extraordinari respectant els terminis legals de notificació.  
 

Respecte al segon punt de l’ordre del dia, la necessitat de crear crèdit extraordinari 
neix per dotar al capítol VI del pressupost, de 4.300,00 euros en concepte del 20% de 

recurs propi per a la redacció del Pla director de clavegueram. A la vegada disposem 
d’un mes per presentar el formulari de disponibilitat pressupostària, termini durant el 
qual no està prevista la celebració de la sessió d’un ple ordinari.  

 
Respecte al tercer punt de l’ordre del dia, l’inici dels Casals d’estiu està previst pel 27 

de juny de 2016, els preus del servei de menjador s’han d’aprovar amb antelació al 27 
de juny i abans d’aquesta data no hi ha prevista la celebració de la sessió d’un Ple 
Ordinari. 
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents acorda 

declarar, ratificar i aprovar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. 
 

 

2. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS 

QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS DE LA 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS GENERALS 2016 A CELEBRAR EL DIA 26 DE 

JUNY. 
 
Resultant que per Reial Decret 184/2016, de 3 de maig, es va efectuar la convocatòria 
d'Eleccions al Congrés dels Diputats que tindran lloc el dia 26 de juny de 2016, i de 
conformitat amb l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 

General, que regula la designació per sorteig dels Presidents Vocals i Suplents de les 
Meses electorals, s’ha de procedir a la designació per sorteig públic entre la totalitat de 

les persones incloses a la llista d’electors del cens electoral.  
 

Atès que segons l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 

General, correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de 
Zona, la celebració del sorteig públic per a la designació dels membres que formaran 

les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els dies 25è i 29è posteriors a la 
convocatòria. 
 

Vist l’acord de la Junta Electoral de Zona de Manresa de data 6 de maig de 2016, pel 
qual s’acorda, la delegació en els secretaris dels ajuntaments de la supervisió del 

sorteig i posterior signatura de les notificacions dels nomenaments. 
 
Vist que per a la celebració del sorteig s’utilitzarà el programa informàtic CONOCE, 

d’extracció de components de les meses electorals, proporcionat per l’Oficina del Cens 
Electoral i elaborat per l’INE, el qual compleix els requisits exigits en la normativa per 

a la designació dels components de les meses electorals. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació incorporada 

per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de Mesa les 
persones que siguin majors d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens electoral de 

cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser President disposar del 
títol de Batxiller o FP-II i, subsidiàriament, Graduat Escolar o equivalent. 
 

Resultant en virtut de reiterats acords de la Junta Electoral Central (Acord de 9 de 
febrer de 2.000), que la designació dels membres  que han de formar part de les 

meses electorals correspon als ajuntaments en Ple, en sorteig públic, es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- PROCEDIR, en presència dels assistents, a realitzar el sorteig públic amb 
l’objecte de designar els Presidents i Vocals de cada Mesa Electoral, així com els  

suplents per a cadascun dels membres de la mesa, per a les Eleccions Generals que 
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tindran lloc el dia 26 de maig de 2016, prèvia determinació de les persones que poden 
concórrer al sorteig públic, de conformitat amb l’article 26 de Llei orgànica 5/1985, de 

19 de juny, del règim electoral general. 
 

SEGON.- COMISSIONAR, el funcionari de la Corporació Ll C S present a la sessió, per 
a iniciar el procés informàtic per a la designació dels components de les meses 
electorals que s’han de formar per a la celebració de les Eleccions Generals a celebrar 

el dia 26 de juny de 2016. 
 

TERCER.- INCORPORAR el resultat del sorteig a l’expedient, mitjançant les llistes 
impreses degudament diligenciades per la Secretària accidental de la Corporació. 
 

QUART.- NOTIFICAR la designació com a presidents, vocals i suplents de les meses 
electorals, als interessats, en el termini de tres dies. 

 
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords i el resultat del sorteig a la Junta Electoral 
de Zona. 

 
SISÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a 

la formalització dels presents acords. 
 

Sr. Alcalde.- Procedim al sorteig.  
 
Es llegeix la relació dels noms de les persones que han resultat nomenats. 

 
3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2016.  
 
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent 

i  per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per crèdits 
extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions no 

compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el respectiu servei. 
  
Considerant que amb data vint-i-cinc de maig de 2016 es va emetre informe de 

Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 

Considerant que amb data vint-i-cinc de maig de 2016 es va emetre Informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data vint-i-
cinc de maig de 2016 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER. APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 06/2016 del 
pressupost en vigor, en la modalitat crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a 

baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb el següent 
resum per capítols: 
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AJUNTAMENT 

 

Modificació de crèdits 6/2016 

 

INGRESSOS DESPESES 

 
ALTES BAIXES ALTES  BAIXES 

CAPÍTOL I              2.231,60 €  

CAPÍTOL II              1.500,00 €  

CAPÍTOL III         

CAPÍTOL IV                 568,40 €  

CAPITOL V         

CAPÍTOL VI            4.300,00 €    

CAPÍTOL VII         

CAPÍTOL VIII         

CAPÍTOL IX         

TOTAL 0,00 € 0,00 € 4.300,00 € 4.300,00 € 

 
 
SEGON. EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es 

considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-
les. 

 
TERCER. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President 

per a la formalització dels presents acords. 
 
Sr. Alcalde.-Demano disculpes per no haver excusat els regidors: Joan Navarro, la 

Mireia per motius de feina i l’Albert tampoc ha pogut assistir. 
 

Sra. Núria Reynés.- Ho explico: Aquesta modificació de crèdits afecta la regidoria 
d’Urbanisme i Medi Ambient. És un recurs que es va demanar fa quatre anys a la 
Diputació de Barcelona; és una inversió per analitzar el clavegueram. Tenim un 

clavegueram molt vell i ens dona molts problemes. Aquest any ens han concedit un 
80 % de finançament per fer el seu estudi. El 20 % el posa l’Ajuntament. Consisteix en 

vint-i-un mil cinc-cents euros que tenim per gestionar recursos, a l’estudi del 
clavegueram , a través de càmeres, per saber si el clavegueram està ben connectat, si 
està obstruït, si s’hauria de canviar,... I veure quines conseqüències en comporta. 

Necessitem quatre mil tres-cents euros que els traiem de sobrants de capítol u, d’una 
aportació dels ADF i d’un sobrant d’infraestructures i bens naturals. Tot això passa al 

capítol 6, que és inversió. 
 

Sra. Maria Tarter.- Hi estem d’acord, votarem a favor. Teníem el dubte de sí, pel fet 
que sigui un pla director de clavegueram, i ja que tenim una taxa de clavegueram que 
gestiona la companyia de les aigües,  si això es podia imputar a aquesta taxa. Tot el 

que cobrem de clavegueram no ho gastem, es deixa en una bossa a la companyia de 
les aigües. Saber si la despesa seria imputable a aquests diners que tenim allà 

congelats, i no haver de gastar del pressupost de l’Ajuntament. Poder es poden 
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recuperar aquests diners de la companyia de les aigües. 
 

Sr. Alcalde.- És una qüestió de concepte. Tots paguem una taxa de clavegueram i és 
pel seu manteniment. El fet de què tinguem aquest estudi farà que aquests recursos 

que tenim estalviats aniran justament a mantenir això. D’entrada creiem que és millor 
que ho assumeixi l’Ajuntament, som l’administració responsable. Ho tenim delegat a la 
companyia i, segons el resultat, ja farem d’una manera o altra. Em temo que la 

despesa que s’haurà de fer pel manteniment del clavegueram serà gran. No només el 
manteniment; divendres passat ens vam robar amb la desagradable sorpresa de què 

un veí es queixa perquè li entra aigua i resulta que la conducció de tubs no està 
connectada enlloc, i en canvi està recepcionat. Per tant, es greu.  
Poder no serà la primera vegada que ens podem trobar amb això. 

 
Sra. Maria Tarter.-A la Companyia de les aigües ja ho hem parlat molts cops, que la 

xarxa de clavegueram hi ha hagut molt problemes d’obstruccions i que la instal·lació és 
molt vella. 
 

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb deu vots a 
favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta. 

 
4. ACORD D’APROVACIÓ DELS PREUS PROPOSATS PER AM PEL SERVEI DE 

MENJADORS DELS CASALS D’ESTIU.  
 

Vista la sol·licitud presentada per AM amb registre d’entrada 1647/2016 de 23 de 
maig, concessionari del servei de menjadors escolars, demanant l’aprovació dels preus 

del menjador del Casal d’Estiu, pel període comprès entre el 27 de juny fins el 29 de 
juliol de 2016.  
 

Considerant que el servei de menjador del Casal d’Estiu, tot i trobant-se comprès dins 
l’objecte del contracte de concessió del servei de menjadors escolars, no té definit el 

preu màxim al qual s’ha d’oferir. 
 
Considerant que l’article 9.4 del plec de clàusules administratives del contracte de 

concessió del servei de menjadors escolars determina que el preu dels serveis no 
regulats pel Departament d’Ensenyament no podrà superar el preu dels serveis 

regulats per aquest Departament en més d’un 20%.  
 
Atès que el preu del servei de menjador del Casal d’Estiu proposat per AM respecta 

aquesta limitació. 
 

Vist l’informe favorable emès per l’interventor municipal en data vint-i-cinc de maig de 
dos mil setze. 

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

ACORDS 
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PRIMER.-APROVAR els preus del Casal d’Estiu proposats per AM pel període comprés 
entre el 27 de juny i fins el 29 de juliol de 2016, que es fixen a continuació: 

 
11.Preu menú usuari fix: 5,42€ (IVA inclòs) 

12.Preu menú usuari esporàdic: 6,10€ (IVA inclòs) 
 

SEGON.- APLICAR aquests preus durant tot el període de realització dels casals d’estiu 

durant el període comprès entre el 27 de juny i el 29 de juliol de 2016, atès que en el 
plec de clàusules econòmic-administratives particulars del contracte de gestió del 

servei municipal de menjadors escolars a l’apartat 1, punt 2.2 consta que l’objecte del 
contracte comprèn el servei de menjador dels Casals d’Estiu i d’altres activitats 
organitzades per l’Ajuntament o per l’Escola que el requereixin.  

 
TERCER.-NOTIFICAR la resolució presa al contractista amb els advertiments 

processals de rigor. 

QUART.-FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-President 
per a l'execució dels presents acords. 

 
Sra. Mercè Bigorra.- Es tracta de dotar el casal d’estiu d’un servei de menjador, que 
contractem amb la mateixa empresa que ha fet el servei durant tot el curs i que farà el 

curs que ve. I com que l’aprovació d’aquest servei ha de passar pel Ple, ho fem, per 
posar en funcionament a partir del moment que faci falta, a partir del 27 de juny. Els 

preus són com els de l’any passat. 
 
Sra. Maria Tarter.- Perquè la previsió es fa fins el dia 22 de juliol, i no el 29, com tots 

els casals d’estiu? 
 

Sra. Mercé Bigorra.- És el que hem signat. El Casal d’estiu estarà obert fins el 29 de 
juliol. Hem de veure com resolem el tema de menjador perquè AM , en principi no ens 
ofereix el servei perquè l’any passat hi havia pocs nens,  tanquen el servei que fan a 

l’escola bressol i no els surt a compte i en principi no hem arribat a cap acord.  Estem 
estudiant com donarem el servei a partir del dia 22, si farem un servei de càtering o si 

fem com l’any passat que ens ho vam arreglar nosaltres: vam omplir les neveres de 
menjar i ho controlaven els monitors. Està per veure com ho farem. Ja hi donarem 
sortida, però encara ho estem treballant. I possiblement ho lligarem amb el centre 

obert d’estiu. Buscarem la mateixa tàctica per donar continuïtat amb el centre obert.  
 

Sra. Maria Tarter.- Els plecs de menjador indiquen que han de donar suport, han de  
donar aquest servei al casal d’estiu. Ho especifica claríssimament. No entenc perquè 
no es pot obligar a l’empresa a donar aquest servei. Si és una concessió, és a risc i 

ventura del concessionari. Quan va agafar el servei ja sabia que hi havia els casals 
d’estiu.  

 
Sra. Mercé Bigorra.- L’empresa no es nega, dependrà dels nens que hi hagi 
apuntats. Ells no s’han negat. Ho haurem de veure quan tinguem la previsió d’alumnes 

que tenim, veurem si l’empresa ens pot donar el servei, si més no com l’any passat, 
que ens va deixar les neveres i el menjador. 
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Sra. Maria Tarter.-No ho podem aprovar posant fins el 29 de juliol? 
 

Sra. Mercè Bigorra.- És una qüestió tècnica on jo no hi entro. AM no m’ha dit mai 
fins el dia 22. Amb ell vam parlar que estaria en funció del nombre d’alumnes. 

 
Sr. Alcalde.-Això està obert i actuarem en conseqüència. 
 

Sra. Maria Tarter.-L’any passat deia fins la setmana anterior, però hi havia la 
possibilitat de prorrogar una setmana. A la oferta d’aquest any, la pròrroga l’han 

omesa, no hi és a la seva instància. És un risc per l’Ajuntament aprovar fins el 22, 
sense  la possible ampliació d’aquesta setmana. 
 

Sra. Mercè Bigorra.- La sorpresa també ha estat en veure les dates.  A mi no se 
m’han negat mai a donar el servei. Que estaria en funció dels alumnes, i de com ho 

gestionàvem la darrera setmana. Per fer-ho com l’any passat, si s’ha de prorrogar la 
data fins el 29, modifiquem la data, em sembla correcte. 
 

Sr. Alcalde.- La proposta ha quedat modificada en la data de finalització dels Casals 
d’Estiu, que serà el dia 29 de juliol en comptes del que consta 22 de juliol. 

 
Sotmès a votació, amb aquesta modificació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 

assistents amb deu vots a favor, dels deu regidors assistent dels tretze regidors que 
integren el consistori, aprova la present proposta. 

 
5. PROPOSTA D’ACORD PER L’ADHESIÓ A LA PROPOSTA FORMULADA PER LA 
GERÈNCIA REGIONAL DEL CADASTRE A CATALUNYA PER L’APLICACIÓ DEL 

COEFICIENT REEDUCTOR DELS VALORS CADASTRALS PER L’ANY 2017. 
 
La present proposta es presenta pel Grup Municipal Convergència i Unió. 

 

Vist que en data 17 de desembre de 2015 i amb registre de sortida 1636, 

s’envia a la Gerència Regional del Cadastre (òrgan depenent del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas) una carta-model signada per l’Alcalde on 

s’accepta el procediment de regularització cadastral pel municipi de Moià. 
 

Vist que en data 29 de març de 2016 i amb número de registre 893, té entrada 
a l'Ajuntament de Moià una carta del Gerent Regional del Cadastre a Catalunya, 

on informa que el coeficient d'actualització de valors cadastrals per l'any 2017 

per municipis com Moià és de 0,92. 
 

En aquest document del Ministerio de Hacienda s'indica de manera literal: 
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“Atès que els valors cadastrals en el seu municipi es troben, de mitjana, per 

sobre del 50% del valor de mercat, estimem convenient en el seu cas l'aplicació 

de l'esmentat coeficient." 
 

Indicant que si aquest Ajuntament està interessat en aplicar aquest coeficient 
d'actualització per l'any 2017, cal que ho sol·liciti abans del 31 de maig de 

2016. 
 

Vist el què disposa l’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març. 

 
Atès que en el Ple Ordinari de l'Ajuntament de Moià del dia 18 de maig de 

2016, el nostre grup municipal va preguntar a l'equip de govern quina resposta 
donarien a la carta de la Gerència Regional del Cadastre,  essent  la resposta de 

l'equip de govern que havien decidit NO CONTESTAR la carta i per tant NO 
SOL·LICITAR l'aplicació del coeficient d'actualització de valors cadastrals. 

 

Vist que en el Ple de 18 de maig, l'interventor de l'Ajuntament de Moià va 
manifestar que l'aplicació del coeficient del 0.92 suposaria una disminució 

d'ingressos pel 2017 (tant d' IBI com d' IIVTNU) i que l'Ajuntament de Moià no 
s’ho podia permetre. 

 
Atès que el grup municipal de Convergència i Unió ha sol·licitat en data 25 de 

maig de 2016 i amb registre d’entrada 2016-E-RE-43, que s'emeti Informe 
d'Intervenció on s'analitzin les projeccions corresponents de la base imposable 

pel càlcul d'IBI 2017, i es demana que en aquest càlcul es tingui en compte l’ 
impacte que hi haurà a les bases dels valors cadastrals degut a la revisió 

aprovada per aquesta alcaldia en data 17 de desembre de 2015. 
 



 
 

Pàg. 10/15 

Vistes les declaracions de l’Alcalde de Moià realitzades el dia 25 de maig a 

diversos mitjans de comunicació titllant el nostre posicionament polític de 
“demagògia” i afirmant que si s'apliqués aquest coeficient de reducció "ens 

farien falta 100.000 euros a l'any i incompliríem el pla d'ajust". 
 

Atès que a data 26 de maig, el grup municipal de Convergència i Unió, no 
disposa de l’informe d’Intervenció sol·licitat i per tant no es pot valorar el 

desistiment d’aquesta adhesió. 
 

Vistes les dades econòmiques de què disposa el grup municipal de 
Convergència i Unió i a l’espera de poder disposar de la liquidació del 

pressupost de l’any 2015, i de l’informe d’intervenció sol·licitat, es proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següents  

 
ACORDS 

 

PRIMER.- APROVAR l’adhesió a la proposta formulada per la Gerència Regional 
del Cadastre a Catalunya, d'actualització dels valors cadastrals dels Béns 

Immobles Urbans del terme municipal per l'any 2017 amb el coeficient reductor 
del 0,92. 

 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde de Moià per la signatura del model d’adhesió 

facilitat per la Gerència Regional del Cadastre a Catalunya. 
 

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Gerència Regional del Cadastre a 
Catalunya amb caràcter d’urgència i abans del 31 de maig. 

 
QUART.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’àrea econòmica de 

l’Ajuntament de Moià pel seu coneixement. 
 

CINQUÈ.- FER DIFUSIÓ del present acord al web municipal, als taulells 

d’anuncis de l’Ajuntament i a les xarxes socials per tal que els ciutadans i 
ciutadanes de Moià en tinguin coneixement. 

 
SISÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-

president per a la formalització dels presents acords. 
 

Sra. Montse Girbau.- Com a grup municipal en el Ple anterior es va demanar si ens  
adheriríem a l’aplicació del coeficient per reduir el valor cadastral. Avui ho tornem a 
preguntar presentant aquesta proposta i demanant l’informe a intervenció. 

Vam valorar les possibilitats d’aplicació del 0,92 % a la recaptació de l’IBI. Partíem de 
la base de l’IBI, sense l’informe de l’interventor, que ens l’han donat avui al matí. El 

pla d’ajust, quan parla d’impostos, parla de l’IBI, que des de l’1 de gener tenim clar 
quin import podem recaptar. Hi ha impostos, com la plusvàlua, que tant pot ser que 
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recaptem més o menys, depèn de molts factors i que no són impostos que puguem 
quantificar a principi d’any.  

Mirant l’informe d’intervenció, el punt A parla del fet que hi haurà una disminució de 
l’impost de plusvàlua, aquest impost no el podem quantificar. És un ingrés 

extraordinari que varia cada any. L’estat d’execució del 2016, estem en un 34,25% per 
un cantó, i per les sancions tributàries estem en un 722% respecte el que havíem 
previst a data 1 de gener. 

En cap moment el punt A pot justificar que apliquem o no aquest coeficient reductor. 
Si que es pot mirar a l’IBI. Si baixem al 0,92, -la Maria ha fet una consulta al cadastre- 

tenim els números reals del valor cadastral que quedaria per l’any 2017. Hi ha una 
baixa de l’import d’IBI. Els contribuents de Moià, hi hauria impostos com els de 
successions, o la plusvàlua, serien més baixes. Afavoriríem el pagament d’aquests 

impostos. 
Pel que diu l’interventor, per recaptar el mateix a Moià,  hauríem de pujar el tipus de 

gravamen. 
A l’informe d’intervenció, en cap moment ens fa un informe desfavorable. No estem 
d’acord amb el punt A. La plusvàlua no es pot contemplar aquí. I el punt B ens està 

dient que apujant el tipus de gravamen de l’IBI, el podríem apujar recaptant el mateix. 
Els ciutadans que haguessin de pagar impostos estatals: plusvàlues, com a patrimoni, 

realment podrien tenir una rebaixa. 
L’interventor en cap moment fa esment de la regularització cadastral que s’ha demanat 

aquest any 2016 i que serà d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2018. Hi haurà molts 
habitatges que es veuran incrementats per aqueta regularització cadastral.  
Nosaltres creiem que no hauríem haver hagut d’arribar aquí. Teníem que haver fet una 

reunió prèvia amb l’àrea econòmica, parlar-ne, i no ho estem fent. Estem parlant molt 
de participació ciutadana, que hem de ser un ajuntament de vidre, però en el fons aquí 

en som molt poc de transparents. No entenem la resposta que es va donar en el Ple. 
Per això hem demanat l’informe de l’interventor que fins avui no hem trobat a 
l’expedient, però no es va donar, tot i que l’informe era del 25 de maig.  No s’està 

treballant correctament. La participació ciutadana també l’hem de tenir aquí, i això o 
s’està fent. 

 
Sr. Alcalde.- L’informe d’intervenció crec que és clar. Hem hagut d’entomar, des 
d’Aramoià, de l’anterior mandat, i sobretot en aquest, és la prudència i arreglar el 

deute estratosfèric que ens vam trobar. Qüestió tècnica: aprovem un Pla d’ajust on 
ens comprometem a complir resultats. Aquets resultats venen lligats pels ingressos 

que puguin derivar-se de l’IBI i de les plusvàlues, que també les cobrem nosaltres. 
Aquesta part de l’IBI, amb el pressupost que hem pogut fer, les despeses van molt 
justes, ho sabeu perfectament. No m’atreveixo a fer una  retallada de quaranta o 

cinquanta mil euros més, com a mínim, per a poder mantenir resultats, i les 
obligacions que tenim. 

Per una banda, tenim un pla d’ajust que ens compromet a deu anys. Si el fem amb 
rigor i seriositat com l’estem fent, segurament ens en sortirem abans. Al final, ara 
estem parlant de l’IBI, però del que estem parlant és de tornar el deute. I aquest 

l’acabarem tornant amb l’IBI, amb els ingressos i despeses. Els ciutadans de Moià els 
tornarem tots. Què podem estalviar-nos? Ser rigorosos, sobretot els primers anys, que 

es quan tenim les possibilitats, i ara els interessos estan molt baixos. Tot el que anem 
amortitzant no ho haurem de pagar més endavant, amb la incertesa que suposa si 
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puja el tipus d’interès. Si puja, d’on traiem les possibles pujades de despeses del 
capítol d’interessos? 

Ja ens agradaria rebaixar. Com si haguéssim fet nosaltres el forat! El que fem és 
complir un principi de prudència: tot el que amortitzem ara a un interès de l’1,32 % 

són diners que ens estalviarem d’aquí uns mesos o anys, si pugen els tipus d’interès. 
Poder no pugen mai més, igual hi ha deflació, de fet ja hi és. Com que no ho sabem, 
és molt arriscat assumir això. El resultat d’aplicar una rebaixa ara, el que ens 

condiciona és que tenim el coeficient molt alt. I què hem de fer amb el coeficient quan 
arribem al topall per mantenir els mateixos ingressos per IBI, al topall del 110? 

Pel que fa al debat tècnic crec que per nosaltres és molt clar: hem de ser rigorosos i 
mantenir els ingressos. Si els mantenim i ajustem les despeses, podrem tornar el 
deute abans. Per això no hi estem d’acord. 

Segona qüestió. Això és mirat a curt però entenem que la proposta no és mirar de 
llarg. 

Tercera qüestió. Està molt be que diguéssiu que ja que hem fet un pressupost ajustat i 
tant difícil, ens diguéssiu quines partides voleu retallar, seria just. Ens passeu el 
problema de quedar be davant la ciutadania, de què no volem tocar el coeficient i, en 

canvi, no ens dieu per on ho retallem. No seria tant en aquest any, com en els 
propers. 

Una altra cosa, que és d’estètica i d’ètica, que durant tots aquets anys, CiU no ha 
demanat mai disculpes en tots aquests anys per tot el que ha fet; No està bé que 

digueu que som poc transparents, que no debatem i que el que fem és no donar una 
bombona d’oxigen als ciutadans de Moià per tornar el deute, no em sembla gens be. 
Per aquesta raó votarem en contra d’aquesta proposta. Volem seguir essent rigorosos, 

seriosos, coherents amb el que ens hem trobat i el que hem fet. I quan abans tornem 
el deute, abans les butxaques dels ciutadans de Moià es veuran alleugerides. 

 
S’aixeca una discussió entre l’alcalde i la regidora Maria Tarter. 
 

Sra. Maria Tarter.- No estem dient d’abaixar l’IBI.  
 

Sr. Alcalde.- Esteu dient de baixar el coeficient, el valor, però després haurem 
d‘apujar-ho amb coeficients. 
 

Sra. Maria Tarter.- L’interventor esta dient que amb un 1,85 recaptaríem el mateix.  
 

Sr. Alcalde.- Només expliqueu una part. Què passarà d’aquí uns anys serà impossible 
mantenir. 
 

Sra. Maria Tarter.- Estàs dient de quines despeses retallar, que no és cert, perquè 
recaptaràs el mateix. 

 
Sr. Alcalde.-Ara no, però desprès, sí. 
 

Sra. Maria Tarter.- L’informe de l’interventor està dient que l’import de les plusvàlues 
és impossible predir-lo, és un impost extraordinari. Pel principi de prudència hauríem 

de preveure menys import al pressupost. Us estem demanant d’on ve tot això? Ens 
queixem de què no ens expliqueu les coses. Quan arriba una carta d’aquestes, i s’ha 
de prendre una decisió,  ens hauríeu de convocar i explicar. 
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Sr. Alcalde.-Em pots dir en tots aquests anys, si en el pressupost hem estat massa 
prudents en el capítol d’ingressos del deute de Moià? A la reunió de pressupostos us ho 

vam explicar. Aquesta decisió està aprovada en un pla d’ajust. 
 

Sra. Maria Tarter.- Els regidors us queixeu que el Lluís és més prudent del compte. 
L’any passat ja va passar i ens ho veu explicar. Aquest any heu decidit vosaltres, de no 
contestar la carta, ni explicar-nos-ho. La participació política també està molt be. El 

que no pot ser és que no ens ho comuniqueu. Si no reviséssim el registre d’entrada, 
ningú hagués sabut que ho havíeu decidit. I l’informe que ha fet intervenció no és el 

que demanàvem, no hi ha les projeccions. Quan liquidem el pressupost sabrem si 
teníem raó o no. 
 

Sr. Alcalde.-Les projeccions són al Pla d’ajust, a deu anys vista. Una altra cosa és que 
no us agradi la forma, això no t’ho discuteixo. No podeu dir que el contingut no sigui 

demagògic. 
 
Sra. Maria Tarter.- El que no pots dir és que demanar un informe a intervenció sigui 

demagògic. En declaracions que has fet a la premsa ho has dit. No ens expliques les 
decisions. Veu prendre una decisió sense contestar la carta, nosaltres fem la pregunta 

en el Ple. 
 

Sr. Alcalde.-Les declaracions que he fet jo -que la premsa no l’he avisada jo, algú va 
anar a avisar i la premsa m’ha trucat- crec que són evidents i obvies. CiU presenta una 
proposta de baixada de l’IBI. 

 
Sra. Maria Tarter.-No és així, a la instància vam demanar l’informe. 

El nostre punt de vista és aquest: que veu prendre una decisió, no vau contestar la 
carta, com si no l’haguéssiu rebut. En el Ple fem la pregunta de què ens ho haguéssiu 
pogut dir. S’analitza, s’estudia, no ens hi podem adherir –tant de bo que fos que sí- no 

passa res, no ens adherim. Però fa quinze dies en el Ple, quan ho vam demanar, 
nosaltres llavors, quina conseqüència hi ha? Volem l’informe, volem veure els 

números. Vosaltres esteu al govern, teniu accés a l’interventor i a tots els números. No 
se’ns facilita la informació. Per això ho hem demanat per escrit. 
 

Sr. Alcalde.-  Les podeu demanar quan vulgueu i podeu parlar amb l’interventor 
sempre. Les decisions estan presses en un pla d’ajust aprovat en l’anterior mandat. 

 
Sra. Maria Tarter.-A part de parlar, volem l’informe, volem una còpia i mirar-ho. Com 
que hi ha un Ple extraordinari, presentem la proposta. Si arrel del deute no es pot fer, 

no passa res. Però això no s’ha analitzat correctament. 
 

Sr. Alcalde.- Si tu creus que no s’ha analitzat correctament, no hi estic d’acord. 
Hi ha un pla d’ajust aprovat. Deixa molt clar com aplicar-lo.  
I del tema de la carta, que no deia que l’haguéssim de contestar: La carta deia molt 

clar “si voleu que modifiquem el coeficient, ens ho dieu; Si no ens dieu res, no es 
modifica”. Si haguessin dit que havíem de contestar, haguéssim contestat. El missatge 

sembla que sigui que passem de tot. 
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Sra. Maria Tarter.-Nosaltres com a regidors de l’oposició, veiem registre d’entrada i 
no veiem registre de sortida, hem de preguntar. Això no és demagògia. 

 
Sr. Alcalde.- Demagògia és utilitzar això i passar-ho a la premsa i dir que no ens 

mirem les coses i que no tenim en compte els ciutadans de Moià és demagògia. 
 
Sra. Montse Ferrer.- La carta va entrar el 29 de març, i en el primer Ple d’abril, a les 

Juntes de Govern es dona compte dels registres d’entrada o coses rellevants. A la 
Junta de Govern va quedar constància d’aquest registre d’entrada. 

 
Sra. Montse Girbau.- Abans d’acabar, al Pla d’ajust, que quan el vau aprovar jo 
encara no era regidora, al punt 2 “Medidas de ajuste”, als ingressos, hi ha un càlcul 

d’un 2%, que verbalment es va dir: ”Si cal ho farem”. Si l’Ajuntament, amb els 
ingressos que té, pot no haver de fer, no ho farem. Si estem a l’any 1, segons les 

previsions, tancarem l’any amb romanent. 
 
Sr. Alcalde.- Estem a l’any 1 i no podem preveure què passarà en 9 anys més. És 

imprescindible per poder tornar el deute i no ofegar-nos més. Tenim una gran 
oportunitat,  ara els interessos són baixos. Si no seguim el pla amb rigor, no tornarem 

el deute. Ara no hem de tornar tants interessos, i no seria de justícia, que pugin els 
interessos, i com ho pagarem després? És la nostra línia, argumentalment és sòlida. 

Afrontem amb realisme i seriositat aquest gran problema del deute. Queden nou anys i 
si baixem ho hem de compensar amb el coeficient. Quan arribem al topall del 110 i no 
arribin els ingressos, què fem? 

 
Sra. Montse Girbau.- L’any vinent, amb la regularització del cadastre d’aquest any hi 

haurà més ingressos. Tampoc has contemplat un augment d’ingressos, i això ho vau 
aprovar vosaltres. 
 

Sr. Alcalde.- No ho sabem. La partida més gran és la partida d’interessos, i és una 
brutalitat. Estem parlant de set milions d’euros. Una desviació de deu dècimes és una 

desviació brutal. Hem d’aplicar el principi de prudència: És de sentit comú. Si no, 
posem en risc les finances, que són els impostos de tots. El deute el tornarem d’una 
manera o altra. Pot ser en menys inversions, o bé amb més recaptació. Amb més 

ingressos o amb menys despesa. 
 

Sra. Maria Tarter.- L’informe no és desfavorable. Amb més coeficient de l’IBI amb un 
1,45 es mantenen els ingressos de l’IBI pel 2017, que la regularització de valors 
cadastrals aportarà ingressos, permetrà cobrar quatre anys endarrerits. 

Insisteix:  i que consti en acta l’apreciació reiterada de l’informe de l’interventor. 
Entenem que la baixada de plusvàlues no s’havia d’haver contemplat. Considerem que 

hi ha un marge per aplicar-ho. 
 
Sr. Alcalde.- Ja que parles tant de l’informe, llegiré el que diu: Es considera contrari 

al principi de prudència. Podem baixar el coeficient quan vulguem. Si afloren més 
diners, seguirem complint el pla d’ajust. No tenim un afany recaptatori. En comptes 

d’estar a l’1,10 o a l’1,20, el podem posar a l’1,75. 
Les projeccions dels impostos indirectes, d’ingressos que no són controlables, és el 
mateix que zona blava, litres consumits a la companyia d’aigües. És important i 
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imprescindible tenir-ho en compte. Un pressupost no és més que una projecció 
d’ingressos i despeses, no són fets reals i irrefutables, és una previsió. Ens regim a 

través d’una previsió.  
El deute és a 10 anys, estem a l’any 1. No podem preveure. Cal continuar en aquesta 

línia. 
 
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per majoria absoluta, amb vuit vots en contra 

del grup municipal Aramoià i dos vots a favor del grup municipal Convergència i Unió, 
rebutja la present proposta. 

 
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. No es produeix cap  

intervenció. 

 
 
 


