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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DIA 25 D'OCTUBRE DE 2012, NÚM. 11 
 
Data i hora d'inici: dia 25 d'octubre de 2012 a les 20.40 hores 
Data i hora de finalització: 25 d'octubre de 2012 a les 23 hores 
Lloc de la sessió: Sala de Plens  
 

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

O R D R E   D E L   D I A 
 
PREVI 
De confomitat amb l'art. 82.3 del RD 2568/1986 de 28/11 pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el sr. 
Alcalde, demana als assistents, per raons d'urgència, votar la inclusió a l'ordre del dia 
del ple, la proposta de delegació de funcions en la Diputació de Barcelona per a la 
gestió de la taxa de residus. 
 
Posat a votació, els assistents acorden la inclusió de la present proposta a l'ordre del 
dia la qual sotmetran a votació. 
 
A - ASSUMPTES A DELIBERAR  
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 6 DE SETEMBRE DE 2012 

L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data sis de setembre  
de 2012, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha 
objeccions per part dels assistents. 
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Es formulen les següents esmenes: el sr. Crespiera demana s'inclogui en els punt 6 i 
10 de l'acta els comentaris que va fer al respecte. El sr. Alcalde proposa que es 
resolgui aquest error material fent la inclusió en l’acta definitiva 
 
El sr. Alcalde declara aprovada l’acta per unanimitat i ordena la seva transcripció al 
llibre corresponent 
 

2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I 
REGULADORES PER A L'EXERCICI 2013 

DICTAMEN 
 
Part expositiva: 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Atesa la difícil situació econòmica de l’Ajuntament de Moià, es fa necessari la 
modificació de les ordenances fiscals amb la finalitat de poder cobrir la despesa corrent 
el proper exercici 2013. Com a criteri general, s’actualitzen la majoria d’imports 
d’acord amb la variació de l’index de preus interanual català del passat mes d’agost, 
fixat en un 3,1% segons informació facilitada per l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Fonaments de dret: 

 
I. D'acord amb el que preveu la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària (en endavant, LGT), i l’article 
12.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL), les entitats locals 
podran, dins de l'àmbit de les seves competències, adaptar i desenvolupar la 
normativa tributària mitjançant l'aprovació o modificació de les ordenances 
fiscals. 
 

II. Els articles 15 a 19 del TRLRHL regulen el procediment per a l'aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 

III. L'article 17.2 del TRLRHL estableix que els ens locals publicaran els anuncis 
d’exposició dels acords provisionals adoptats en el Butlletí Oficial de la Província 
 

IV. En els termes previstos a l'article 18 del TRLRHL, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes durant el període d'exposició pública de les 
ordenances. 

 
V. El mateix article 17.3 disposa que finalitzat el període d'exposició publica sense 

haver-se presentat reclamacions, els acords s'entendran definitivament aprovats 
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i, s'hauran de publicar, junt amb el text íntegre de la modificació, en el Butlletí 
Oficial de la Província.  
 

VI. L'article 85 de la LGT estableix que l'Administració, en compliment del deure 
d'assistència i informació als obligats tributaris en els seus drets i obligacions, 
ha de publicar els textos actualitzats de les normes tributàries. 

 
Tenint en compte que la competència per a aprovar aquesta modificació d'ordenança 
fiscal és del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple 
del número legal de membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 d) i 47.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 
atenent al que disposa l'art. 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals, es proposa a la Comissió Informativa Permanent del Ple 
l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents, la modificació de 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals que haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.  
  
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenança fiscals que hauran 
de regir a partir de l’1 de gener de l’any 2013, el text de la qual s’adjunta com a 
annex: 
 

- Ordenança fiscal núm 1 reguladora de l’impost sobre bens immobles. 
- Ordenança fiscal núm 2 reguladora de l’impost d’activitats econòmiques. 
- Ordenança fiscal núm 3 reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica. 
- Ordenança fiscal núm 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valors de 

terrenys de naturalesa urbana. 
- Ordenança fiscal núm 5 reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres. 
- Ordenança fiscal núm 9 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 

públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

- Ordenança fiscal núm 10 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a l’aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

- Ordenança fiscal núm 11 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

- Ordenança fiscal núm 12 reguladora de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans. 

- Ordenança fiscal núm 13 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles, atraccions sitades en terrenys d’ús públic i indústries, el 
carrer i ambulants. 

- Ordenança fiscal núm 14 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació 
d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. 

- Ordenaná fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosa o abusivament a la via pública. 
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- Ordenança fiscal núm 17 reguladora de la taxa de subministrament d’aigua. 
- Ordenança fiscal núm 18 reguladora de la taxa de cementiri municipal. 
- Ordenança fiscal núm 19 reguladora de la taxa dels serveis de l’organisme 

autònom local Museu Municipal de Moià. 
- Ordenança fiscal núm 20 reguladora de la taxa d’expedició de documents 

administratius. 
- Ordenança fiscal núm 21 reguladora dels preus públics per a la prestació de 

serveis. 
- Ordenança fiscal núm 23 reguladora del preu públic per la prestació del servei 

d’atenció domiciliària. 
- Ordenança fiscal núm 24 reguladora de la taxa pel servei d’autotaxi. 
- Ordenança fiscal núm 25 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 

d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i 
pels controls posteriors a l’inici de l’activitat. 

- Ordenança fiscal núm 26 reguladora de la taxa de clavegueram. 
- Ordenança fiscal núm 27 reguladora del preu públic per a la utilització dels 

serveis d’àpats a domicili. 
- Ordenança fiscal núm 28 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la 

ràdio municipal. 
- Ordenança fiscal núm 29 reguladora de la taxa per recuperació d’animals 

abandonats o perduts en la via pública. 
 
Tercer.- Derogar l’ordenança fiscal número 16 reguladora de l’atorgament de 
llicències de primera ocupació. 
 
Quart.-Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el 
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que 
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per 
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 25 de setembre 
de 2012, 
 
 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
 2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 4 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA. 
14 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES 

 
Cinquè.- Obrir un termini d’informació pública d’aquests acords mitjançant la 
publicació de l’anunci d’exposició corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i exposar-lo al tauler d’anuncis de la corporació, per un termini mínim de 
trenta dies hàbils comptadors des de la darrera d’aquestes publicacions, als efectes de 
presentació de reclamacions.   
 
Sisè.- Disposar que, si no es formula cap reclamació durant aquest termini 
d’informació pública per part dels qui tinguin un interès directe o resultin afectats en 
els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, els acords adoptats restaran 
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definitivament aprovats sense necessitat de cap altre acord plenari. En aquest cas, es 
procedirà immediatament a la publicació d’aquests acords i del text íntegre de la 
modificació de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Setè.- Notificar aquests acords a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Sr. Crespiera. La difícil situació econòmica impedeix rebaixar la fiscalitat i la norma 
que hem seguit és aplicar l'augment en relació a l'IPC català del mes d'agost. La 
recaptació global és d'un 3% més que en l'exercici anterior. Les ordenances es 
penjaran a la web durant el període d'exposició pública. 
 
El Ple municipal per unanimitat aprova el present dictamen   
 
PUNT D'URGÈNCIA  

D'acord amb el disposat als art. 82.3 i 113.1 del RD 2568/1986 de 28/11 pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats local, 
s'aprova per unanimitat introduir per raó d'urgència, que han votat tots els membres 
assistents a la sessió plenària, el següent punt a l'ordre del dia 

 

PROPOSTA PER AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA GESTIÓ DE LA TAXA DE RESIDUS 

 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que 
els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, l’Ajuntament de Moià considera oportú delegar en la 
Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió, liquidació  i recaptació de ingressos de dret públic locals, 
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències 
que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic 
que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest dictamen i, a l’hora, regular l’exercici de 
la delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- 
que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques 
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en 
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els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 
que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les 
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot 
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme 
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que 
a continuació s'especifiquen: 

TAXA DE RESIDUS DOMÈSTICS I COMERCIALS 

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  
 

COSTES JUDICIALS DERIVADES DE PROCEDIMENTS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIUS 

• Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
• Recaptació dels deutes, tant  en període voluntari com executiu. 
• Liquidació d’interessos de demora. 
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors acords. 

SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, 
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
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TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a 
d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als 
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos 
anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de 
Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament 
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva 
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari 
i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la 
normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament 
orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació 
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte 
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats 
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament 
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d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que 
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades 

pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants 
en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les 
corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la 
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui 
lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa 
vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte 
de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial 
s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, 
al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
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a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 
efectiva la gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 
compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i 
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa 
vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 
constrenyiment, degudament justificades.  

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 
l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi 
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la 
contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i 
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre 
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de 
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots 
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells 
presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport 
paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb 
el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els 
acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
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Regla onzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop 
acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, 
juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu 
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Sr. Torres. El motiu de la delegació de la taxa de residus en l'ORGT, és l'estalvi 
considerable que comporta cedir la recaptació. Augmentarem l'eficiència de la gestió i 
amb la incorporació del padró de residus, el tant per cent que es liquidava a l'ORGT per 
a la gestió de tots els impostos i taxes, passa del 2,5% al 2% del total de l'import dels 
padrons fiscals. En total l'Ajuntament tindrà un estalvi en la despesa de gestió de 
56.000 € bruts. La gestió dels residus no genera dèficit, això vol dir que amb el 
pagament del rebuts per part dels usuaris es cobreix la despesa, que comprèn; el cost 
de la concessionària que porta les deixalles al centre de Recollida de Residus del 
Bages; el cost de l'abocament; el cost de gestió de la matèria orgànica; el vidre i la 
deixalleria. S'ha modificat el sistema tarifari eliminant algunes reduccions de tarifes. 
En relació al sistema tarifari els beneficis fiscals es mantenen respecte a la tarifa social, 
però tenint en compte l'Index de Renda de Suficiència, que és el que s'aplicarà per a 
l'atorgament de la reducció en el preu de la tarifa. 
També es manté la reducció en el servei que es presta a les cases de pagès.  
La resta de reduccions s'han eliminat. 
 
Respecte a les aigües l'augment serà d'un 3% pels consums més baixos i d'un 5% i un 
10% pels grans consumidors. Els guanys que es preveuen s'invertiran en millores de la 
xarxa. 
Ens sentim orgullosos de mantenir l'eficiència i la qualitat del servei sense augments 
considerables de les taxes. 
 
El Ple per unanimitat aprova la present proposta. 
 
3. APROVACIÓ INICIAL DE SEPARACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

COM A MEMBRE DEL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS I MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

DICTAMEN  
 
Atès que l’Ajuntament de Moià, és membre del Consorci per a la promoció dels 
municipis del Moianès en virtut dels acords del Ple de data 28 de juny de 1997. 
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Atès que la Junta General del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, en 
sessió de data 13 de setembre de 2012, va acordar aprovar inicialment l’acceptació de 
la separació de la Diputació de Barcelona com a membre del Consorci per la promoció 
dels municipis del Moianès, i la conseqüent modificació dels Estatuts, acord que es 
transcriu a continuació en la seva part dispositiva:  
 
“PRIMER.- Aprovar inicialment l’acceptació de la separació de la Diputació de 
Barcelona com a membre  del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès;  
SEGON .- Deixar sense efectes , a partir de la data en que se’ ns  notifiqui  que la 
separació de la Diputació està definitivament aprovada i/ o es publiqui en el 
corresponent diari oficial   els nomenaments segons acord de la Junta General de 
02.11.2011 i d’acord a l’article  18 dels Estatuts del CPMM : Al   Sr Ramon Riera com a 
Vicepresident primer del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès; Al Sr  Sr 
Ramo Riera Macià i al Sr Josep Oliva  Santiveri  com a  membres de la Junta General 
del  CPMM ;  
TERCER.- Notificar a  la Diputació de Barcelona, que  com  a ens que ha exercitat 
el preavís de separació del Consorci per la promoció dels municipis del Moainès,  haurà 
d’estar al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i 
haurà de garantir el compliment dels pendents, segons disposen els articles 34 dels 
estatuts i 323 del ROAS., i que la situació econòmica és la que es detalla:  
 

1. En data 0/09/2012,  la Diputació de Barcelona té  pendent de liquidar amb 
aquesta entitats una subvenció del programa  XBMQ Inversions 08-11  
justificada en data 21/07/2012 i   gestionada pel Centre Gestor :’Oficina Tècnica 
de Turisme   

 
Codi : 12/x/86247 – Adequació del Passeig del Tenes  per un import de 

35.033,85 € 
 

2. Les obligacions de l’aportació de la Diputació de Barcelona al CPMM com a 
entitat consorciada per un import de 10.000 € per aquest primer semestre del  
2012 han estat  liquidades  en la seva totalitat  

3. La resta d’obligacions pendents de liquidar per part de la Diputació de Barcelona 
són en relació a subvencions concedides en el marc de XBMQ 2011 i XBMQ 2012 
i són les que es detallen en l’Annex 1 , però o bé s’estan  tramitats els 
pagaments  o bé es troben  fase d’esmenes per part de l’entitat; 

 
QUART.- Derivat de l’acord anterior, i per tal d’adaptar certs aspectes dels estatuts a 
canvis normatius produïts, aprovar inicialment la modificació del Preàmbul , els articles 
3, 10 i 18; i articles 14.1, 16.4, 20 punt 5 i punt 6  dels Estatuts del Consorci per la 
promoció dels municipis del Moianès, en els termes que s’assenyalen tot seguit, 
restant el contingut dels  articles 3,10 i 18; i articles 14.1, 16.4, 20 punt 5 i punt6  
com es detalla (s’adjunta al present acord Annex sobre modificacions dels Estatuts).  
 
CINQUÈ.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant trenta dies, a efectes de 
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació.  
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SISÈ.- Acordar que, transcorregut el termini d’informació pública, si no es 
produeixen al·legacions ni reclamacions  els acords esdevindran definitius. 
 
SETÈ.- Condicionar l’efectivitat de la modificació estatutària esmentada al 
compliment del procediment previst a l’article 322 – en connexió amb l’article 313 – 
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis  dels Ens locals, de 13 de juny de 1995 i, en 
conseqüència, a la ratificació de la modificació per part de cadascun dels ens i entitats 
consorciades. 
  
VUITÈ.-Publicar el text íntegre dels estatuts, un cop aquests esdevinguin 
definitius, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i inserir una referència de la 
dita publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
  
NOVÈ.- Comunicar els precedents acords, a les entitats consorciades perquè 
prenguin els presents acords , realitzin els tràmits corresponents d’ informació pública i 
deleguin els tràmits al Consorci per la publicació . Comunicar també un cop hagin 
esdevingut definitius, a la secció corresponent del Registre d’entitats locals de 
Catalunya,i altres entitats que es considerin  als efectes escaients; 
DESÈ.- Facultar àmplia i expressament la Presidència per a l’adopció de quantes 
resolucions i la signatura de quants documents siguin necessaris per a la formalització 
dels precedents acords” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 33 i 34 dels Estatuts del Consorci per la promoció dels municipis del Moainès  
Articles 114.j) i 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de 
les Administracions Públiques de Catalunya, i amb els Articles 313.2 i 322 I 323 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/95, de 
13 de juny. 
Article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 
Procediment Comú de les Administracions Públiques de Catalunya. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en la sessió de data 18 
d'octubre de 2012, l'alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’acceptació de la separació de la Diputació de 
Barcelona com a membre  del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, 
aprovada mitjançant acord de la Junta General del Consorci en sessió de 13 de 
setembre de 2012, el qual s’ha transcrit en la part expositiva del present. 
 
SEGON.- Ratificar la proposta de modificació del Preàmbul i articles 3,8,10 ; i articles 
14.1, 16.4,art 18, article 20 punt 5 i punt6 dels Estatuts del Consorci per la promoció 
dels municipis del Moianès, aprovada per la Junta General del Consorci en sessió de 13 
de setembre de 2012, 
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TERCER.- Aprovar inicialment la modificació del Preàmbul i articles 3, 8, 10 ; i articles 
14 punt 1, article 16 punt 4, article 16punt 10, article 18 , art  20 punt 5 i punt6 dels 
Estatuts del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, restant el contingut 
d’aquests articles com es detalla en document Annex al present dictamen. 
 
QUART.- Encomanar al Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, la 
realització dels següents tràmits: 
 

- Tràmit d’ informació pública amb caràcter col·lectiu i determinar que els anuncis 
relatius als acords tindran caràcter col.lectiu i substituiran els que hauria de 
publicar separadament cada entitat consorciada que consisitirà en la publicació 
conjunta dels acords de els entitats consorciades pel termini de trenta dies 
hàbils, a efectes d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i als taulers d’edictes 
del Consorci disposant que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, la separació de la Diputació 
de Barcelona i la modificació estatutària que ara s’aproven inicialment es 
consideraran aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

 
- Publicació al Butlletí Oficial de la Província de l’aprovació definitiva de la 

separació de la Diputació de Barcelona com a membre del Consorci per la 
promoció dels municipis del Moianès, així com del text íntegre dels Estatuts 
definitivament aprovats, entrant en vigor un cop transcorreguts quinze dies a 
comptar de la seva total publicació, així com publicació del corresponent anunci 
al Diari Oficial de la Generalitat , anunciant la referència del Butlletí Oficial de la 
Província en el que s’hagi publicat íntegrament el seu text. 

 
- Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del 

Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a 
efectes de la inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats Locals de 
Catalunya i altres entitats que es considerin  

 
CINQUÈ.- Acordar que, transcorregut el termini d’informació pública, si no es 
produeixen al·legacions ni reclamacions  els acords esdevindran definitius. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament per tal que pugui subscriure la 
documentació necessària, i dictar les disposicions complementàries i oportunes  per fer 
efectiu el present acord 
 
Sr. Alcalde.-  La Diputació ha decidit sortir de tots els consorcis de turisme de la 
província de Barcelona. Alguns s'han escindit, però no és el cas de Moià. L'aportació 
que feia la Diputació es transfereix al Consell Comarcal del Bages amb una reducció en 
l'import assignat. 
 
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen. 
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4. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI PER A LA REDACCIÓ 
DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

DICTAMEN 

Atesa la conveniència de disposar d'un Reglament Orgànic Municipal (ROM), que reguli 
l'organització i el funcionament de l'Ajuntament i els seus diferents òrgans i que serà 
d'aplicació preferent en tot el que no contradigui a qualsevol norma de rang superior. 
 
Atès que el Ple municipal en sessió de data 6 de setembre de 2012 va prendre per 
unanimitat l'acord de reemprendre els tràmits necessaris per a la confecció del ROM. 
 
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal i com reconeixen els 
articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 220 
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya 
 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals 
implica, per imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la 
qual s’iniciï l’expedient de formació o modificació de l’ordenança o reglament 
corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la norma. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en la sessió de data 18 
d'octubre de 2012, l'alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Iniciar l'expedient per a la creació del reglament Orgànic Municipal ROM. 
SEGON.- Constituir una comissió d'estudi per a la redacció del Reglament Orgànic 
Municipal 
TERCER.- Nomenar els membres de la Comissió d'estudi, que estarà integrada pels 
següents regidors/es de la corporació: 
 
Montserrat Ferrer i Crusellas 
Llorenç Fort i Vidal 
Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans 
 
QUART.- Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar a aquesta Alcaldia 
l’avantprojecte de creació del ROM, per a la seva elevació posterior al Ple. 
 
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen. 
 
5. ACORD DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT EN RELACIÓ A LA SUPRESSIÓ 

DEL PAGAMENT EXTRAORDINARI DE NADAL AL PERSONAL MUNICIPAL 
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DICTAMEN 
 
Part expositiva: 
 
L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, estableix l’obligació de reduir les retribucions 
anuals 2012 del personal del sector públic, en l’import corresponent a la paga 
extrordinària a percebre en el mes de desembre. 
 
A fi de donar compliment a l’anteriorment exposat l’Ajuntament de Moià haurà 
d’adoptar acord de no disponibilitat, de conformitat amb el que disposa l’article 33 del 
Reial Decret 500/1990. 
 
Fonaments de dret: 
 
Article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i foment de la competitivitat. 
 
Article 33.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual la no disponibilitat 
deriva de l’acte, mitjançant el qual s’inmobilitza la totalitat o part del saldo d’una 
aplicació pressupostària, declarant-lo no susceptible d’utilització. 
 
Article 33.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que determina que correspondrà 
al ple de l’entitat la declaració de no disponibilitat de crèdits. 
 
Tenint en compte que la competència per a aprovar la modificació de crèdits 
pressupostaris per no disponibilitat, d’acord amb el que disposa l’article 33.3 del RD 
500/1990. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en la sessió de data 18 
d'octubre de 2012 
 
Vist el disposat a l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals, es proposa al Ple, l’adopció dels presents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Adoptar acord de no disponibilitat de crèdits a les aplicacions pressupostàries 
relacionades a lexpedient, per un import total de 103.825,50 €, corresponent a la 
percepció de la paga extraordinària de desembre, en compliment de l’article 2 del Reial 
Decret Llei 20/2012.  
 
Sr. Crespiera.- Es prevue que aquests diners en un futur s'han de destinar a un fons 
de pensions, però encara no queda clar. 
 
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen. 
 
6. ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS SENSE TRACTAR DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL PLA ROMANÍ 
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DICTAMEN 

 
Antecedents 
 

1- El Govern municipal de Moià al juliol de 2011, es va assabentar, que el Polígon 
Industrial de Pla Romaní abocava les aigües residuals sense tractar a un afluent 
de la Riera de Castellnou. 

 
2- El Govern municipal va posar en coneixement aquests fets, el setembre de 

2011, als Mossos d’Esquadra, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil (SEPRONA) i als Agents Rurals.  

 
3- El 15 de novembre de 2011 l’Alcalde de Moià i el Regidor de Medi Ambient varen  

posar en consideració de la fiscalia de medi ambient l’abocament. 
 
4- El 18 de gener de 2012 els tècnics de l’ACA realitzen una inspecció i són 

informats dels antecedents per part del regidor de medi ambient. 
 
5- L'abril de 2012 en diverses reunions amb l’ACA se sol·licita ajuda per tal de 

solucionar aquest problema. 
 

6- En el pressupost del 2012 (pròrroga del 2010 amb les modificacions de crèdits 
corresponents) es crea una partida pressupostaria per iniciar el procés que 
sol·lucionarà l’abocament d’aigües residuals. 

 
7- El juliol de 2012 es contracta els serveis tècnics d’Aigües de Manresa, SA per 

elaborar una memòria que permeti a l’Ajuntament de Moià decidir quina solució 
és la més correcte. 

 
Un cop estudiada la memòria abans citada. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en la sessió de data 18 
d'octubre de 2012, l'alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 

1- Connectar la xarxa de clavegueram del polígon industrial de Pla Romaní amb 
l’EDAR mitjançant una conducció. Aquesta conducció s’unirà amb un 
col·lector de sanejament . 

 
2- Sol·licitar mitjançant el Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat,a 

banda del suport tècnic per a la redacció del projecte i suport econòmic, 
assessorament personal per a la licitació i redacció dels plecs de clàusules 
administratives i tècniques. 

 
3- Sol·licitar a l’ACA el temps necessari abans d'obrir un expedient sancionador 

al govern municipal i l'ajut tècnic i econòmic per resoldre aquest problema. 
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Sr. Torres.- Explica al consistori tota la problemàtica relacionada amb aquest 
abocament i el tractament que donen a aquesta actuació la Fiscalia i l'ACA. 
L'Ajuntament que és qui va denunciar, ara se'n pot veure perjudicat per uns fets que 
varen succeir durant l'anterior govern i ara obren un expedient a l'actual consistori, 
quan la mala gestió és responsabilitat de l'anterior govern. 

Aquests abocaments són provocats per la manca de connexió de les canonades 
d'aigües residuals, al clavegueram. 

Sr. Alcalde.- Assabentats de no esta connectats a la xarxa vàrem anar a Fiscalia 
donat que som responsables dels actuals abocaments. Aquest projecte s'ha inclòs en la 
XBMQ, però potser per resoldre aquesta situació no podrem obtenir altres ajuts 
econòmics per altres assumptes que també són necesssaris. No es va denunciar abans 
perquè les empreses se'n podien veure força perjudicades. 

Sr. Torres.- Recomana obrir un expedient a l'ACA. S'ha de tenir en compte que durant 
anys del 2003 al 2012, l'ACA no s'ho va prendre seriosament. Hi ha centenars 
d'expedients que comporten una càrrega econòmica pel nostre municipi.  

El Ple per unanimitat aprova el present dictamen. 

7. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE PLE DE DATA 
05/07/2012 

DICTAMEN 
 
El Ple municipal en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2012 va prendre per 
unanimitat els següents acords: 
 
"PRIMER.- Procedir a posar en coneixement dels organismes competents la greu 
situació econòmica en què es troba el municipi així com les possibles irregularitats en 
la gestió que l’han portat a aquesta situació.  
 
SEGON.- Continuar amb el seguiment actiu de l’expedient que es tramita al Tribunal 
de Cuentas, amb les gestions necessàries perquè aquest organisme emeti les seves 
conclusions el més ràpidament possible. 
 
TERCER.- Contractar, prèvia consignació pressupostària adequada i suficient, els 
serveis professionals d’un bufet d’advocats perquè pugui procedir a l’estudi de les 
gestions anteriorment esmentades, per tal de determinar les possibles responsabilitats 
que se’n puguin derivar. La data límit d'inici d'aquestes actuacions serà el 
31/07/2012." 
 
Atès que, en relació al punt tercer del present acord, la fiscalia, va iniciar 
paral·lelament a la presa d'aquest acord, l'estudi de diversos expedients municipals per 
determinar-ne les responsabilitats essent a la vegada un procediment clar, objectiu i 
imparcial. 
 
Atès que contractar un bufet d'advocats, suposaria una duplicitat en l'estudi dels 
esmentats expedients a banda d'un cost econòmic addicional amb el consegüent 
increment de la despesa municipal. 
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Informada la Comissió informativa del Ple en data 18 d'octubre de 2012, es proposa al 
Ple l'adopció dels presents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Fer constar que els expedients d'obres entregats a la Fiscalia Provincial de 
Barcelona, que varen ser degudament consensuats amb tots els grups municpals i dels 
quals se'n poden derivar possibles irregularitats, son els mateixos que s'havia previst 
que estudiarien incialment els advocats que es va acordar contractar. 
 
SEGON.- Una vegada acceptats els expedients per part de la Fiscalia i nomenat fiscal 
instructor, aquesta contractació comportaria una despesa econòmica innecessària pel 
consistori. 
 
TERCER.- Deixar sense efecte el tercer punt de l'acord pres en sessió ordinària del Ple 
Municipal de data 5 de juliol de 2012. 
 
Sr. Alcalde.- Manté el compromís de portar als organismes competents totes les 
actuacions municipals que es pogués pensar són constitutives de delicte. L'acord pres 
va ser de contractar aquest bufet d'advocats, però entenem que la Fiscalia està fent la 
mateixa feina. S'hi varen portar, amb el suport de tots els grups municipals, els 
expedients que es va creure que s'havien de revisar. 

Sr. Fort.- El grup Entesa per Moià sempre ha cregut i creu que el gravíssim estat dels 
comptes del poble no és una “casualitat”  o una “conseqüència inevitable”  de la 
situació econòmica 

Ans al contrari, durant molts anys hi ha hagut una forma de governar i de portar la 
gestió de l’Ajuntament que ha propiciat unes actituds, unes decisions i unes pràctiques 
que ens han dut on som ara mateix. Corregir els deutes, tinguem-ho clar,  ens costarà 
a tots molts diners i durant desenes d’anys caldrà un esforç econòmic molt i molt gran 
per, sobre  del d’altres pobles. 
Per arreglar aquesta situació ens cal un diagnòstic ajustat, cal saber què ha passat 
realment: s’han controlat prou tot tipus de projectes?, s’han ajustat els procediments a 
la normativa i a les lleis? s’ha conegut, analitzat i corregit la desviació de la despesa i 
el dèficit?. S’han demanat les oportunes autoritzacions per a nous endeutaments?. 
S’han respectat les adjudicacions dels projectes?. S’han pres decisions tenint en 
compte el be comú o tan sols el particular?   
El nostre Grup Municipal, davant d’aquesta situació i al cap d’un any de funcionament 
del nou consistori va presentar una proposta a la resta de grups municipals, que feia, 
entre altres, les següents consideracions: 

Aquest deute considerem que és fruit de les possibles irregularitats de molts anys, accentuades a 

partir de l'any 2000 i que van ser denunciades reiteradament en els plens municipals de les 

legislatures del 1999 al 2011 per part del grup municipal MAP-ERC i que, posades en coneixement 

del Tribunal de Cuentas, van donar lloc a un expedient, en fase d'instrucció des del mes d'abril del 

2010, delegades en una lletrada de la Sindicatura de Comptes, que fins la data no tenim constància 

que hagi enllestit encara cap fase de la seva instrucció. 
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El dia a dia de l'ajuntament, ens ha fet partícips a tots d'algunes de les possibles irregularitats (les 

més properes en el temps) que estan a l'origen dels problemes actuals.  

Davant d'aquesta situació, creiem que tenim el deure i l'obligació de promoure una investigació 

judicial a partir dels indicis i proves de què disposem, per tal de no esdevenir-ne encobridors. Si no 

ho féssim, a més de la nostra responsabilitat personal, es donaria la paradoxa que, de fet, estaríem 

encobrint accions o omissions que són la causa de les dificultats contra les quals lluitem en el nostre 

treball del dia a dia.  

Aquesta investigació no ha d'anar dirigida contra ningú en concret, sinó que, a partir dels indicis 

que tenim,  ha de servir per aclarir degudament les causes que ens han portat a la crítica situació 

actual. Correspondrà al jutge o a la fiscalia determinar i delimitar possibles responsabilitats, en el 

cas que considerin que n'hi hagin. 

Darrerament, un grup de vilatans han iniciat gestions per promoure aquesta investigació i ahir vam 

poder assistir a la reunió informativa que van organitzar amb dos advocats del gabinet Vendrell-

Gay. D'acord amb les seves valoracions jurídiques entenem que, tant per l'obligació personal com 

per un necessari exercici de transparència democràtica de la nostra gestió, cal tirar endavant 

aquest procés sense més dilacions. 

En base a aquesta proposta es va consensuar el text de l’acord que va ser aprovat per 
unanimitat en el ple del dia 5 de juliol i que ara es pretén revocar. 

Entesa per Moià creu totalment indispensable l’assessorament professional d’un bufet 
d’advocats que faci tot el treball necessari per: 
 

• Analitzar quins temes, decisions, expedients, etc. poden ser objecte 
d’incorreccions/desviacions/delictes. 

• Aconseguir una objectivitat i neutralitat en l'elecció dels assumptes. 
• Tenir en compte possibles prescripcions. 
• Elaborar informes previs per a determinar quina via és la més adequada : 

fiscalia, jutjat. 
• Presentar d’una forma elaborada, justificada, argumentada la documentació, 

a qui es dictamini. 
• Seguir del tema quan i on correspongui. 

Creiem que la contractació dels professionals ens permetria avançar més enllà i més 
ràpidament i incidir amb un nombre major de possibilitats per arribar a bon fi en el 
coneixement del motius que ens han portat a la situació de fallida econòmica actual. 
La despesa que pot provocar és molt ajustada respecte el resultat que es pot obtenir.  
Per tant ens decep profundament la marxa enrere que suposa aquesta proposta 
respecte a la decisió del ple de data 5 de juliol d’enguany perquè: 
 

• No té en compte acords anteriors. 
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• No s’ha comptat amb cap suport jurídic que aconsellés professionalment quins 
expedients i com, s’havien de portar a la fiscalia o al jutge ordinari.  

• És insuficient. 
• I per sobre de tot no vetlla pels interessos reals i urgents de l’Ajuntament.  

Des de Entesa per Moià proposem el vot negatiu. 
 
Sra. Tarter.- El juliol varem votar a favor de contractar un bufet d'advocats, però 
mentrestant la Fiscalia ha acceptat estudiar uns expedients i ha nomenat un instructor. 
Des del nostre grup creiem que aquest és el camí i hem d'esperar que la Fiscalia 
convoqui a tots els grups municipals. 
 
Sr. Alcalde.- Si recordem, en el tema del Pla Romaní hi havia responsabilitats penals 
que podien desenvocar en acusació i en presó. No es va fer públic quan es va portar a 
Fiscalia, el que va comportar l'acusació de connivència amb CIU. No es va fer públic 
perquè perjudicava a tercers ja que s'havien de suspendre les llicències atorgades. 
Contractar un bufet d'advocats, suposa, segons exemple donat pel mateix fiscal, que 
no s'admetés a tràmit perquè un informe presentat per un advocat, és un informe de 
part. Fiscalia és lenta, però no caduquen els expedients que s'hi porten, és el tercer 
braç dels òrgans que ens governen la qual cosa dóna una garantia.  
Els expedients presentats a Fiscalia es varen examinar a cost zero per un arquitecte i 
un enginyer. 
Degut a la incoació de l'expedient disciplinari han sorgit altres temes pels quals 
mantenim la idea de demanar responsabilitats, però no n'hem fet publicitat. 
Sr. Navarro.- Per desdir-nos de l'acord no calia aprovar-lo. Perquè els advocats no i 
els arquitectes si?. El que varen estudiar els arquitectes ho podien haver estudiat els 
advocats. 
Teníem un compromís de reunir-nos amb el Fiscal i encara no ho hem fet. Una vegada 
mantingut un canvi d'impressions amb el Fiscal decidiríem què feiem. No ens consta de 
l'acceptació dels expedients per part del Fiscal. Hi podem portar més temes abans no 
prescriguin, però s'ho ha de mirar algú i s'ha de vetllar. 
Sra. Mascaró.- Vol fer una reflexió en veu alta sobre si portar expedients a estudi 
d'uns advocats, sense saber la durada de la tramitació i per tant del cost econòmic i 
sense partida pressupostària, aporta al municipi una millora en la gestió del dia a dia o  
en la gestió de temes econòmics. És ètic, si, però qui pagaria sense saber el cost 
d'aquest estudi?. 
Sr. Alcalde.-  Aprovar la contractació del bufet, es va fer al no saber si la Fiscalia 
acceptaria els expedients proposats. Moiàfutur és a la Sindicatura de comptes i 
presentat expedient pel grup MAP. La lletrada de la Sindicatura va seguint la tramitació 
corresponent i qui porta a judici les qüestions plantejades. Si es vol anar més ràpid en 
demanar responsabilitats amb el consegüent augment de la despesa, es presenta una 
querella criminal. 
Sr. Crespiera.- Sobre el tema presentat al MAP per la Sindicatura, comenta que l'abril 
de 2010 el Tribunal de Cuentas designa instructor a la Sindicatura i aquesta es va 
adormir. El 2011 va demanar informació que es va aportar. L'abril de 2012 demana 
nova documentació sobre les denúncies de 2006, 2007 i 2008. El tribunal de Cuentas 
diu que, les causes de responsabilitat comptable es resolen en el termini de dos 



 
 

Pàg. 21/29 

mesos, llevat dels casos excepcionals. L'actuació de la Sindicatura és nefasta, no hi 
podem confiar.  
Durant el temps que portem a l'equip de govern hem vist coses. No som fiscals i hem 
de buscar assessors, no ens podem limitar a la Fiscalia. 
 
Sr. Torres.-  Sobre la reflexió de la Sra. Mascaró vol afegir que és una qüestio de 
dignitat pel poble. Els advocats varen dir que podíem incórrer en encobriment si no 
denunciem la situació que podria constituir delicte. 
Dignitat és evitar l'encobriment. Si les transicions no es fan bé, no es tanquen les 
feriddes. 
Si contractem tècnics per diferents assessories, si contractem advocats per estudiar un 
possible delicte ambiental, o fiscals o una prevaricació, perquè no podem contractar 
assessors tècnics per la resta?. 
Sra. Mascaró.-  Per dignitat ho hem portat a la Fiscalia per tant no hi ha encobriment. 
Sr. Torres.- El poble ens demana ser eficients i eficaços. Si contractem altres 
assessoraments podem contractar el bufet d'advocats. 
Sr. Alcalde.-  Estar clar que tots volem el mateix, però amb punts de vista diferents. 
Volem el bé comú pel poble i volem depurar responsabilitats. 
 
El Ple per majoria simple amb els vots en contra dels regidors/a Navarro, Crespiera, 
Fort, Verdaguer i Torres, i amb les abstencions dels regidors/a Martínez i Tarter,  
aprova el present dictamen.  
 
8. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7 I 8/2011 DE L'AJUNTAMENT I 3/2011 DEL 

MUSEU 

DICTAMEN 
 
Atès el procés de liquidació del pressupost Municipal de l'exercici 2011, i 
l’afectació per un Pla de Sanejament. 
 
Vista la relació de dades corresponents a les modificacions de crèdit 7 i 8 del 2011 de 
l’Ajuntament de Moià i 3/2011 del Museu Municipal de Moià que s'adjunta i pels 
imports que s’indiquen. 

 
D'acord amb el que disposa l'art 153 i següents de la llei 39/88 d'hisendes locals i l'art 
53 de la llei 2/03 de règim local   
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en la sessió de data 18 
d'octubre de 2012, l'alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents: 
 

1. Aprovar les modificacions de crèdit 7 i 8/2011 de l’Ajuntament de Moià i la 
modificació 3/2011 del Museu Municipal de Moià que s'adjunten i pels imports 
que s’indiquen, i que en còmput global són les següents: 

 

AJUNTAMENT DE MOIÀ 
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CAPÍTOL I Despeses de personal 2.998.991,42 €        -101.513,61 € -294.353,97 € 2.603.123,84 €
CAPÍTOL II Desp.béns corrents i serveis 1.986.429,15 €        9.900,00 € 0,00 € -127.284,08 € 1.869.045,07 €
CAPÍTOL III Despeses financeres 763.591,99 €          -51.798,59 € -18.101,03 € 693.692,37 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents 374.121,08 €          1.600,00 € -34.653,00 € 341.068,08 €
CAPÍTOL VI Inversions reals -  €                       3.536.059,28 € 91.630,26 € 3.627.689,54 €
CAPÍTOL VII Transferències de capital 86.216,58 €            -86.216,58 € 0,00 €
CAPÍTOL VIII Actius financers -  €                       0,00 €
CAPÍTOL IX Passius financers 795.029,97 €          51.890,23 € 18.517,21 € 453.060,03 € 1.318.497,44 €
TOTAL 7.004.380,19 € 3.536.059,28 € -187.730,19 € 11.500,00 € 91,64 € 416,18 € 0,00 € 0,00 € 88.399,24 € 10.453.116,34 €

INGRESSOS Previsions totals

CAPÍTOL I Impostos directes 3.685.000,00 € 3.685.000,00 €
CAPÍTOL II Impostos indirectes 100.000,00 € 100.000,00 €
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 1.314.200,00 € 934.907,36 € 2.249.107,36 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents 1.714.594,00 € -122.644,00 € 11.500,00 € 91,64 € 1.603.541,64 €
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 125.500,00 € 125.500,00 €
CAPÍTOL VI Alienació de béns reals 0,00 € 1.648.305,08 € 1.648.305,08 €
CAPÍTOL VII Transferències de capital 0,00 € 213.063,84 € 88.399,24 € 301.463,08 €
CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 € 739.783,00 € 739.783,00 €
CAPÍTOL IX Passius financers 150.000,00 € -150.000,00 € 185.397,28 € 416,18 € 185.813,46 €
TOTAL 7.089.294,00 € 3.536.059,28 € -272.644,00 € 11.500,00 € 185.488,92 € 416,18 € 0,00 € 0,00 € 88.399,24 € 10.638.513,62 €

superhàbit 84.913,81 € 0,00 € -84.913,81 € 0,00 € 185.39 7,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185.397,28 €

Modif. de crèdits 
7/2011

Modif. de crèdits 
8/2011

Modif. de crèdits 
7/2011

Modif. de crèdits 
8/2011

DESPESES
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crèdits 1/2011
Modif. de crèdits 

6/2011
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Modif. de crèdits 
5/2011

credits inicials 
prorrogats del 2010
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credits inicials 
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3/2011
Modif. de crèdits 

4/2011

Modif. de crèdits 
3/2011
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Modif. de crèdits 
5/2011
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CAPÍTOL I Despeses de personal 189.404,52 €         29.695,90 € 219.100,42 €

CAPÍTOL II Desp.béns corrents i serveis 109.057,54 €         109.057,54 €

CAPÍTOL III Despeses financeres 60,00 €                  60,00 €

CAPÍTOL IV Transferències corrents 16.400,00 €           16.400,00 €

CAPÍTOL VI Inversions reals -  €                     9.827,11 € 9.827,11 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital -  €                     42.345,91 € 42.345,91 €

CAPÍTOL VIII Actius financers -  €                     0,00 €

CAPÍTOL IX Passius financers -  €                     0,00 €

TOTAL 314.922,06 € 9.827,11 € 42.345,91 € 29.695,90 € 396.790,98 €

INGRESSOS Previsions inicials Previsions totals

CAPÍTOL I Impostos directes -  €                     0,00 €

CAPÍTOL II Impostos indirectes -  €                     0,00 €

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 119.800,00 €         119.800,00 €

CAPÍTOL IV Transferències corrents 195.112,06 €         29.695,90 € 224.807,96 €

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 10,00 €                  10,00 €

CAPÍTOL VI Alienació de béns reals -  €                     42.345,91 € 42.345,91 €

CAPÍTOL VII Transferències de capital -  €                     0,00 €

CAPÍTOL VIII Actius financers -  €                     9.827,11 € 9.827,11 €

CAPÍTOL IX Passius financers 0,00 €

TOTAL 314.922,06 € 9.827,11 € 42.345,91 € 29.695,90 € 396.790,98 €

Previsions totalsDESPESES

Modif. de crèdits 
2/2011

Modif. de crèdits 
2/2011

credits inicials
Modif. de crèdits 

1/2011

Modif. de crèdits 
1/2011

Modif. de crèdits 
3/2011

Modif. de crèdits 
3/2011

 

 

9. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2012 DE L'AJUNTAMENT I 1/2012 DEL MUSEU 
MUNICIPAL DE MOIÀ 

 
DICTAMEN  
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Considerant que existeixen despeses, que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent, per a les què no existeix crèdit, per tot això es fa necessària la modificació 
per suplements de crèdit, la concessió DE crèdits extraordinaris, baixes  o anul·lacions 
de crèdits d’altres partides del pressupost vigent no compromeses, les quals s’estimen 
reduïbles sense pertorbar el respectiu servei, i davant la necessitat d’efectuar 
transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses 
pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de 
personal. 
  
Considerant que amb data 11-10-2012, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Considerant que amb data 15-10-2012 es va emetre Informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 15-10-2012 per 
Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en sessió de data 18-10-
2012, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2012 de 
l’Ajuntament de Moià i la modificació de crèdits 1/2012 del Museu Municipal de Moià 
dels pressupostos en vigor, en les modalitats de suplements de crèdit, crèdits 
extraordinaris finançats amb càrrec a romanent afectat de tresoreria, i a baixes de 
crèdits d’altres aplicacions, transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost 
vigent d’acord amb el següent resum per capítols: 

INGRESSOS DESPESES INGRESSOS DESPESES
CAPÍTOL I 0,00 €
CAPÍTOL II 9.750,00 € -8.657,20 €
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV -1.000,00 € 8.750,00 €
CAPITOL V
CAPÍTOL VI 14.794,54 € 23.757,19 €
CAPÍTOL VII 8.133,18 €
CAPÍTOL VIII 14.794,54 € 6.966,81 €
CAPÍTOL IX 323.211,63 €
TOTAL 23.544,54 € 346.756,17 € 15.099,99 € 15.099,99 €

SUPERÀVIT 323.211,63 €

AJUNTAMENT MUSEU MUNICIPAL

Modif. de crèdits 5/2012 Modif. de crèdits 1/2012

 
 
 
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. 
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El Ple per unanimitat aprova el present dictamen 
 
10. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2012 

DICTAMEN 

 
Atès l’informe de Secretaria emès en data 11 d’octubre de 2012 en relació amb el 
procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial dels 
crèdits de l’expedient 2/2012 corresponent a un altre exercici pressupostari.  
 
Atès l’informe d’Intervenció de data 15 d’octubre de 2012 en què s’establia que era 
possible aquest reconeixement. 

 
Atesa la proposta realitzada per l’Alcaldia en aquest sentit, i atesa la competència 
atorgada al Ple per l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en la sessió de data 18 
d'octubre de 2012, l'alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents: 
 
ACORD 

PRIMER. Aprovar el reconeixement del crèdit corresponent a exercicis anteriors 
d’import 26.681,62 €, corresponent al capítol  VI i que es detalla: 

 
Data doc Data reg Nº factura Import Tercer Descripció Partida pres
25/11/2010 06/06/2012 2010-014 26.681,62 €  UTE-Empreses constr Moià Certificació certificació 5a. 1550-619.06  

 
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2012, el crèdit corresponent a la 
factura assenyalada amb càrrec a la  partida  pressupostària corresponent, de la  qual 
es va preveure la retenció corresponent, per un import total de 26.681,62 euros.  
 
El Ple per majoria absoluta amb les abstencions dels regidors/a Torres i Verdaguer, 
aprova el present dictamen. 
 
11. EXPEDIENT DE BAIXES AL BALANÇ I D'OBLIGACIONS DEL PRESSUPOST 

BAIXES D’OBLIGACIONS I D’ASSENTAMENT DIRECTE AL BALANÇ DE 
SITUACIÓ 

 
DICTAMEN  
 
Vist que en data 11 d’octubre de 2012 es va iniciar el procediment per a proposar la 
baixa d’un conjunt d’obligacions (per prescripció i per aplicació del RDL 4/2012 de 24 
de febrer) que ascendeixen a 104.508,25 euros així com baixes al compte 17 del 
Balanç de situació per import de 386.986,42 euros. 
 
Considerant que amb data 15 d’octubre de 2012 es va emetre Informe d’intervenció on 
s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 
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Considerant que amb data 15 d’octubre de 2012 secretaria va emetre informe-
proposta de resolució. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en sessió de data 18 
d’octubre de 2012, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. -Declarar la prescripció d’obligacions per import 10.939,08 euros per haver 
transcorregut els quatre anys des de la data en que queda acabada la prestació dels 
serveis. 

 
SEGON. -Declarar la baixa de les obligacions proposades per aplicació del RDL 4/2012 
de 28 de febrer, per un import de 93.569,17 euros. 
 
TERCER.- Declarar la baixa al compte 17 del Balanç de Situació per aplicació del RDL 
4/2012 de 28 de febrer, per un import de 386.986,42 euros. 

QUART.- Ordenar la pràctica dels assentaments comptables necessaris per a fer 
efectius els presents acords. 

Sr. Crespiera.-  Amb l'aplicació del Reial Decret es renuncia per part dels proveïdors 
als interessos de demora per un import aproximat de 300.000 euros 

El Ple per unanimita aprova el present dictamen. 

 

12. PROPOSTA DE LA SECCIÓ LOCAL DE MOIÀ DE L'ASSEMBLEA NACIONAL DE                
CATALUNYA  

DECLARAR MOIÀ COM A TERRITORI LLIURE I A FAVOR DE LA 
INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. 
 
“Atès que el passat dia 11 de setembre de 2012, Diada Nacional de Catalunya, més 
d’un milió i mig de persones van sortir al carrer per demanar al govern de la 
Generalitat de Catalunya que inicïi el procés de secessió d’Espanya i, per tant, la 
independència de Catalunya. 
 
Atès que els darrers esdeveniments fan pensar que el govern de la Generalitat i el 
Parlament de Catalunya volen iniciar un procés encaminat a assolir l’estat propi dins 
del marc europeu. 
 
Atès que l’ANC (Assemblea Nacional Catalana) amb una secció territorial a Moià, amb 
el suport de diversos col·lectius, entitats i persones a títol individual, ha manifestat que 
donarà suport al President de la Generalitat sempre i quan es comprometi a seguir 
endavant el procés cap a la plena llibertat nacional 
 
Atès que en la consulta popular celebrada el 28 de febrer de 2010, el poble de Moià va 
expresar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència 
de Catalunya, amb el 93% dels vots a favor amb una participació del 27% dels 



 
 

Pàg. 26/29 

moianesos i moianeses, de totes les nacionalitats, inscrits al padró municipal i majors 
de 16 anys 
 
Amb aquesta força declararem el municipi de Moià com a territori català lliure i, a 
l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la 
legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional. 
 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que 
pateixen els veïns i veïnes de  Moià i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a 
conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta 
a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % 
d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 
milions d’euros per Catalunya i, localment més de 13,6 milions d’euros anuals.  
 
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i 
en defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel 
poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els 
recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les 
seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És 
un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot 
arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions 
econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus 
perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves 
institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris 
creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a 
Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la 
Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es 
promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local 
i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que 
aquest presta al conjunt de la ciutadania. 
 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la 
seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.  
 
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i 
veïnes de Moià, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi 
en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en 
més increments de l’atur i la pobresa de les clases treballadores que ja patim, que 
aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests 
moments històrics que ens està tocant viure. 
 
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM: 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple en la sessió de data 18 
d'octubre de 2012, es proposa al Ple l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
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1r) Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de 
sobirania nacional de Catalunya en el termini més breu possible i, si s’escau, convoqui 
un referèndum sobre la independència de Catalunya. 
 
2n) Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre 
accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents 
registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc 
nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i 
institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de 
Catalunya sense ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de 
l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el 
Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català. 
 
3r) Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que 
cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català i, 
en especial, les següents: 
 
- Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, 
l’estelada. 
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública 
o acadèmica catalana. 
- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per 
a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya. 
- Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable. 
- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió 
Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic. 
 
4t) Que aquesta declaració es posi en coneixement del President de la Generalitat, el 
President del Govern Espanyol, als diferents Grups Parlamentaris i a l’Associació de 
Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis 
adherits. 
 
5è) L’Ajuntament de Moià dóna suport a l’Assamblea Nacional Catalana i s’adhereix en 
les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 
 
6è) Finalment, des de Moià, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat 
espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en 
els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del 
món. 
 
El Ple municipal per unanimitat aprova la present proposta. 
 

B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
13. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA 

Es dóna compte al Ple del Decrets d'Alcaldia núm. 67/2012, 70/2012, 73/2012, 
78/2011, 85/2011 i 86 /2011.  
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El Ple se'n dóna per assabentat. 

 

14. DONACIÓ DE COMPTE DE LA NEGOCIACIÓ DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA 
EN LA SITUACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI 
MUNICIPAL 

El Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, estableix un seguit de mesures que afecten 
a tot el sector públic, en especial el seu article 9è, per a la qual cosa en aquesta mesa 
de negociació s'ha de tractar l'aplicació de les diferents mesures contemplades en 
l'esmentat RDL. 
 
Reunida la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Moià, per a tractar sobre la 
prestació econòmica en situació d'incapacitat temporal de conformitat amb el que 
preveu el reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, les parts arriben al 
següent: 
 
ACORD 
 
1- Complementar la prestació d'IT per contingències comunes del personal de 
l'Ajuntament de Moià, amb els topalls màxims permesos pel Reial Decret Llei 20/2012 
d'acord amb el següent detall: 
 

a) Els tres primers dies d'IT,complementar la prestació fins arribar al 50% de les 
retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la 
situació d'IT.  
Durant aquests tres primers dies, s'haurà de justificar, o bé amb baixa mèdica, 
o bé amb un certificat o informe mèdic, expedits pel facultatiu corresponent. 
En cas de no aportar justificació l'import a complementar serà el 0%.  

 
b) Del 4 al 20 dia d'IT, ambdós inclosos, complementar la prestació fins arribar al 

75% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al 
de la situació d'IT. 

 
c) A partir del 21 dia i durant el període d'IT, complementar la prestació fins 

arribar al 100% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes 
anterior al de la situació d'IT. 

 
d) En el supòsit d'IT per a contingències professionals o accident laboral, es 

percebrà el 100% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el 
mes anterior al de la situació d'IT, des del primer dia. 

 
e) Les prestacions que derivin de situacions d'incapacitat temporal que es 

produeixin per hospitalització, intervenció quirúrgica, embaràs, violència de 
gènere o altres malalties recollides en el llistat Annex al RD 1148/2011 de 29 de 
juliol es complementaran amb els mateixos barems que les prestacions per 
contingències comunes, durant tot el període de durada de la incapacitat 
temporal. 
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f) Les parts es comprometen a revisar aquests acords en el supòsit d'existir un 

canvi en les mesures adoptades amb motiu de noves legislacions per adaptar-lo 
a la legalitat vigent. 

 
g) El disposat en aquest acord entrarà en vigor el dia 15 d'octubre de 2012. 

 

El Ple se'n dóna per assabentat. 

 

MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
No se'n presenten 
 
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta 
acta. En dono fe. 
 
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeixen 
intervencions. 
 


