ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 22 DE JUNY DE 2011, NÚM. 7
Data i hora d'inici: 22/06/2011 a les 19.30 hores
Data i hora de finalització: 22/06/2011 a les 20 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio - AM
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca - AM
Sra. Glòria Mascaró i Crusat - AM
Sr. Joan Capdevila i Clarà - AM
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas - AM
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés - AM
Sr. Ramon Crespiera i Sucarrats - Entesa per Moià
Sra. Elvira Permanyer i Sert - Entesa per Moià
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà - Entesa per Moià
Sra. Laura Camí i Coso - Entesa per Moià
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs - Entesa per Moià
Sr. José Antonio Martínez i Góngora - CiU
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans - CiU
Secretari de la Corporació
Sr. Francesc Armengol i Aymerich
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011
RESPECTE A LA CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I ELECCIÓ
D’ALCALDE-PRESIDENT.
Llegida l’Acta in situ pels regidors/res relativa a la sessió extraordinària de constitució de la
Corporació Municipal de l’Ajuntament de Moià i Elecció del càrrec d’Alcalde-President, és
aprovada per unanimitat i sense esmenes.
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA RESPECTE A L’ORGANITZACIÓ,
FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC.

DECRET DE L’ALCALDIA
De conformitat amb les atribucions que em confereixen els arts 38 i següents del RD
2568/1986 del reglament d’organització, funcionament i régim jurídic de les entitats locals,
art 21 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i arts 47 i següents del DL 2/2003 de la
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Llei de Régim Local a Catalunya i per tal d’aconseguir la major agilitat, eficiència i eficàcia
en l’organització, funcionament i gestió dels assumptes municipals,
RESOLC:
Primer.- Proposar al Ple de la corporació municipal l’adopció dels següents Acords :
1.-PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN
Celebrar les sessions ordinaries dels òrgans de govern en els següents dies i hores:
Ple de la Corporació: El primer dijous de cada mes a les 20 hores
Junta de Govern: Els dimecres alterns quinzenals de cada mes a les 20 hores essent la
primera reunió el dia 29 de juny de 2011.
En cas de coincidir en dia festiu la sessió es traslladará al següent dia hàbil.
2.- COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.
La composició de les comissions informatives (CI) que es proposa és :
•

C.I. de Territori i Urbanisme: Albert Clusella Vilaseca, Joan Capdevila Clarà, Joan
Mª Navarro Clarà, Francesc Torres Farras i Josep A. Martínez Góngora.

•

C.I. d’Hisenda i Règim Interior: Dionís Guiteras Rubio, Maurici Santaeugènia
Valdés, Montserrat Ferrer Crusellas, Ramón Crespiera Sucarrats, Joan Mª Navarro
Clarà i María Tarter Armadans.

•

C.I. de Serveis a les Persones: Glòria Mascaró Crusat, Maurici Santaeugènia
Valdés, Elvira Permanyer Sert, Laura Camí Coso, Josep A. Martínez Góngora i
Maria Tarter Armadans.

Les comissions informatives tenen per finalitat l’estudi, deliberació i informe respecte als
assumptes que han de ser presentats davant el Ple de la corporació (art 20,1,c Llei 7/85 de
Bases de Règim Local).
Es reuniran el dilluns anterior a la data de celebració de les sessions plenaries i els seus
acords es prendran mitjançant el sistema de vot ponderat dels seus membres respecte al
nombre legal de regidors de cada grup polític dins la corporació.
3.- NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE, MEMBRES DE LA JUNTA DE
GOVERN, ALTRES ÒRGANS MUNICIPALS
TINENTS D’ALCALDE
1er.- Albert Clusella Vilaseca
2on.-Ramón Crespiera Sucarrats
3er.- Josep A. Martínez Góngora
4ta.- Elvira Permanyer Sert
JUNTA DE GOVERN LOCAL
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Dionís Guiteras Rubio
Albert Clusella Vilaseca
Ramón Crespiera Sucarrats
Elvira Permanyer Sert
Josep A. Martínez Góngora
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Dionís Guiteras Rubio
Maurici Santaeugènia Valdés
Ramón Crespiera Sucarrats
Joan Mª Navarro Clarà
María Tarter Armadans
DIPOSITARI-TRESORER
Ramón Crespiera Sucarrats
GRUPS POLÍTICS
AraMoià – Acord Municipal
Entesa per Moià
Convergència i Unió
4.- DELEGACIONS GENÈRIQUES O ESPECÍFIQUES EN LES ÀREES O ASSUMPTES
MUNICIPALS
DELEGACIÓ GENÈRICA DE FACULTATS DE L’ALCALDIA ALS REGIDORS/ES PER A
LA DIRECCIÓ, GESTIÓ I RESOLUCIÓ EN PART DELS ASSUMPTES MUNICIPALS
CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS ÀREES:
URBANISME I TERRITORI : Albert Clusella Vilaseca
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Joan Capdevila Clarà
HISENDA: Ramón Crespiera Sucarrats
ENSENYAMENT i SALUT: Glòria Mascaró Crusat
ESPORTS: Maurici Santaeugènia Valdés
SEGURETAT: Dionís Guiteras Rubio
VIA PÚBLICA: Joan Mª Navarro Clarà
COORDINACIÓ GENERAL DE REGIDORIES, RECURSOS HUMANS I COMUNICACIÓ:
Montserrat Ferrer Crusellas
MEDI AMBIENT: Francesc Torres Farràs
CULTURA: Elvira Permanyer Sert
FESTES I TRADICIONS: Josep A. Martínez Góngora
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA: Laura Camí Coso
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: María Tarter Armadans
Les delegacions genèriques de l’alcaldia es refereixen a les àrees i/o matèries que es
determinen per a cada regidor i regidora i abarquen tant la facultat de dirigir els serveis
corresponents, com també la de gestionar-los en general, amb la inclusió de la facultat de
resoldre els assumptes de tràmit ordinari mitjançant actes administratius que puguin
afectar a tercers.
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Aquesta facultat de resoldre, resta exclosa respecte d’aquells assumptes que, bé per les
seves característiques especials, bé pel fet d’afectar a drets o obligacions de més d’un/a
titular o bé per la seva complexitat, hauran de ser revisats i aprovats, si s’escau, per la
Junta de Govern municipal. (art 43,3 i 44 del RD 2568/1986 de 28 de novembre en relació
amb l’art 52 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril i altres concordants)
5.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE DIFERENTS ÒRGANS MUNICIPALS
Es proposa la delegació a favor de la Junta de Govern de la següent atribució plenària :
- Adquisició, Alienació o Permuta del patrimoni en allò que fa referència a les parcel·les de
titularitat municipal compreses en els projectes de reparcel·lació dels sectors A1 i B1 de la
Urbanització de Montví de Baix per tal d’agilitar els tràmits jurìdic-administratius i poder
disposar amb celeritat de més recursos financers.
El sr Alcalde proposa la delegació a favor de la Junta de Govern municipal de les següents
atribucions :
-

-

-

Aprovar les Bases de selecció del personal de l’ajuntament
Aprovar els nomenaments del personal així com els expedients disciplinaris i/o
sancionadors que els afectin.
Aprovació de factures, propostes de despesa, bonificacions, fraccionaments i altres
assumptes econòmics de caràcter anàleg
Atorgament de llicències urbanístiques i d’activitats
Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general no atribuïts
expressament al Ple.
Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat de l’Alcaldia o al contingut de les
Ordenances Municipals, tret que aquesta facultat estigui atribuïda especificament a
altres òrgans.
Contractacions i concessions que no superin el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost general de l’ajuntament incloses les de caràcter plurianual quan no
superin els quatre anys i l’import acumulat no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost.
L’Aprovació dels projectes tècnics d’obres o de serveis públics quan sigui competent
per raó de la quantía o del seu objecte i estiguin previstos en el pressupost general.

Segon.- Disposar la seva publicació al BOP, Web municipal i Tauler d’Anuncis per a
general coneixement i als efectes legals que corresponguin.
Així ho signo i disposo a Moià, 20 de juny de 2011
Dionís Guiteras i Rubio
Alcalde

Davant meu
El secretari

Sra Tarter: Des de CIU volem donar les gràcies a tots els regidors/res per haver pogut
constituir un govern d’unitat i de consens pel bé del poble de Moià.
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Tenint present la confiança i el respecte entre tots/es així com les capacitats de
cadascún/a esperem que d’aquí a quatre anys ens podrem sentir orgullosos de la feina
feta. Moltes gràcies.
Sra Permanyer: Tots m’heu sentit dir que avui és un dia històric per Moià. Estem en el
punt de mira de molts ajuntaments de la comarca i de Catalunya respecte a la capacitat
que hem tingut per saber trobar els punts que ens uneixen i no fer-ne problema dels que
ens puguin separar i amb aquest esforç de tots hem arribat a poder crear aquest govern de
consens en benefici del poble.
Nomes voldria fer uns Precs :
Al sr alcalde que tingui confiança en els seus regidors/res.
Als regidors/res que ens tinguem també confiança entre nosaltres.
Al sr secretari que ens ajudi a fer la feina ben feta i a discernir la normativa legal i a aplicar
correctament els mecanismes administratius que són nous per a molts de nosaltres.
I a la gent del poble que estigui a l’aguait del que es va realitzant i ens cuidi una mica
perquè sens dubte ha de ser entre tots que hem de fer Moià.
Sr Guiteras: Encara que no serà habitual la tasca de portaveu del seu grup avui li pertoca.
Vol agraïr la tasca que han realitzat tants els regidors/res electes com tota la gran munió
de gent que han col·laborat i han treballat buscant nous models de participació, de treball
en consens i de noves alternatives pel futur del poble.
Ara estem en condicions de poder canalitzar noves idees i noves energies sorgides del
poble.
En aquest moment sento un gran respecte per a tota la gent del poble.
La realitat existent és difícil d’entomar i sens dubte requerirà d’humilitat, paciència, il·lusió,
confiança, participació de tots i moltes ganes de treballar per mirar de tirar endavant el
poble en benefici de tots/es.
A la gent del poble us demano que sigueu severs amb nosaltres però que tingueu també el
grau de comprensió necessària perquè la realitat existent i que ara agafem no és normal i
ens caldrà inventar noves solucions i formes de funcionar. Per tant oferim rigurositat,
exigència i demanem una mica de paciència.
En aquest punt acabem la sessió d’avui i anuncio que volem oferir al final de cada sessió
plenaria la possibilitat que el públic assistent pugui tenir l’ús de la paraula per exposar
aquells assumptes ciutadans que siguin del seu interès. En la mesura del possible seran
contestats en la mateixa sessió o durant els dies següents. En tot cas aquells comentaris
de caire ofensiu per a persones o per a la institució, no seran contestats.
També es voluntat de la corporació incloure el text de les Actes de les sessions a la pàgina
Web municipal.
I sense més assumptes a tractar el sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 20
hores. En dono fe.
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