ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 1 D’AGOST DE 2013 NÚM. 8
Data i hora d'inici: 1 d’agost de 2013 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: 1 d’agost de 2013 a les 20.55 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort Vidal
Sra. Sara Verdaguer Vilaró
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Excusen la seva absència
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE
1.

DEL

DIA

PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REGIDORS

PROPOSTA DE PRESA DE POSSESSIÓ COM A NOUS REGIDORS/ES DEL SR.
JOSEP PLADEVALL I MOYA I SRA. MONTSERRAT PETITBÓ I PERARNAU
PROPOSTA
En compliment de l’ article 9.4 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de novembre, del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
l’Ajuntament, en sessió extraordinària del Ple de la Corporació celebrada el dia 4 de
juliol de 2013, va acordar prendre coneixement de la renúncia voluntària per raons
personals dels srs. RAMON CRESPIERA I SUCARRATS I FRANCESC-JOSEP TORRES I
FARRÀS del càrrec de Regidors de l’Ajuntament de Moià.
L’Ajuntament va demanar a la Junta Electoral Central la tramesa de les credencials del
sr. Josep Pladevall i Moya i de la sra. Montserrat Petitbò i Perarnau com a candidats
següents en la llista d'Entesa per Moià presentada a les Eleccions Locals celebrades en
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data 22 de maig de 2011. Aquestes credencials es varen rebre a l’ Ajuntament el día
18 de juliol de 2013 registre d’ entrada núm. 2588.
Vistes les declaracions d’interessos presentades pels candidats i en compliment
procediment legalment establert (RD 707/1979) l’Alcalde passa a preguntar-los:

del

«¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de Regidor i de Regidora de l’ Ajuntament de Moià amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com a
normes fonamentals de l’ Estat i les Lleis de l’Estat i de Catalunya?”
El Regidor sr. JOSEP PLADEVALL I MOYA respon : “Ho prometo per imperatiu legal”.
La Regidora sra. MONTSERRAT PETITBÒ I PERARNAU respon: “Ho prometo per
imperatiu legal”.
El sr. Alcalde els hi dóna doncs possessió dels càrrecs de regidor i regidora de la
corporació i ambdós s’incorporen a la sessió plenària.
El sr. Alcalde els fa entrega de les credencials corresponents i els dóna la benvinguda.
El Ple de la Corporació en pren coneixement.
2.

RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR ELECTE DE LA LEGISLATURA 20112015

ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR PER PART DEL SR
JOSEP ANTONI MARTÍNEZ I GÓNGORA
PROPOSTA
En data 29 de juliol de 2013 i núm de registre 2703 ha tingut entrada l’escrit del sr
JOSEP ANTONI MARTÍNEZ I GÓNGORA en el qual presenta la seva renúncia expressa i
irrevocable al càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Moià, del qual en va prendre
possessió arrel de les Eleccions Locals de 22 de maig de 2011.
La renúncia al càrrec serà efectiva al moment de la presentació i presa de coneixement
pel Ple Municipal.
En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
Es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia expressa i irrevocable del càrrec de
Regidor de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Moià presentada pel sr. JOSEP
ANTONI MARTÍNEZ I GÓNGORA.
SEGON. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral Central per tal que remeti les
credencials de la persona a qui correspongui per ordre numèric inscrita en la llista, de
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la candidatura Convergència i Unió que va concórrer a les eleccions locals de 22 de
maig de 2011, per tal que pugui prendre possessió del càrrec.
TERCER. Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al sr alcalde per a
l’execució dels presents acords.
Sr. Martínez: explica que el motiu de la renúncia, ve donat per problemes de salut, i
que és el moment de donar pas a un altre regidor. Ha estat un honor formar part del
Consistori durant sis anys, i dóna les gràcies als regidors/es pel respecte i tracte
cordial rebuts, també al sr. Alcalde, ja que donades les circumstàncies, li agraeix el
tracte rebut ja que era fàcil fer llenya de l’arbre caigut. Desitja sort i encerts als nous
regidors i a la resta ja que la seva actuació afecta al poble de Moià.
Sr. Alcalde: Li dóna les gràcies en nom del consistori per la tasca feta, en una
legislatura complicada com aquesta, de benvingudes i acomiadaments, creu que hi ha
hagut respecte i cordialitat per part de tots i li desitja sort.
El Ple de la Corporació en pren coneixement
3.

RENÚNCIA AL
CORPORACIÓ

NOMENAMENT

DEL

CÀRREC

DE

REGIDORA

DE

LA

ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA AL NOMENAMENT DEL CÀRREC DE REGIDORA
PER PART DE LA SRA CARME PALOS I FERNÁNDEZ.
PROPOSTA
En data 29 de juliol de 2013 i núm. de registre 2704 ha tingut entrada un escrit de la
sra CARME PALOS I FERNÁNDEZ en el qual presenta la seva renúncia irrevocable al
nomenament del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Moià que li correspondria
seguint l'ordre de la llista presentada en les Eleccions Locals de 22 de maig de 2011.
La renúncia al nomenament del càrrec serà efectiva al moment de la presentació i
presa de coneixement pel Ple Municipal.
En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
Es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia irrevocable del nomenament del càrrec
de Regidora de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Moià presentada per la sra.
CARME PALOS FERNÁNDEZ.
SEGON. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral Central per tal que remeti les
credencials de les persones a qui correspongui per ordre numèric inscrites a la llista,
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de la candidatura Convergència i Unió que va concórrer a les Eleccions Locals de 22 de
maig de 2011, per tal que puguin prendre possessió del càrrec.
TERCER. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al sr alcalde per a
l’execució dels presents acords.
El Ple de la Corporació en pren coneixement.
4.

SOL·LICITUD DE CREDENCIALS A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

SOL·LICITUD A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
CREDENCIALS DE REGIDOR/A AL MEMBRE QUE
CANDIDATURA ELECTORAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ

DE L'EMISSIÓ
PERTOQUI DE

DE
LA

PROPOSTA
El Ple municipal en sessió de data 1 d’agost de 2013 ha pres coneixement de la
renúncia expressa i irrevocable al càrrec de Regidor del sr. JOSEP ANTONI MARTÍNEZ I
GÓNGORA.
El Ple municipal en sessió de data 1 d’agost de 2013 ha pres coneixement de la
renúncia expressa i irrevocable al nomenament pel càrrec de regidora de la sra.
CARME PALOS I FERNÁNDEZ que per ordre numèric de la candidatura Convergència i
Unió li correspondria obtenir.
En compliment dels articles 9.4 del Real Decret 2568/1986, de 26 de novembre, del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
Es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia expressa i irrevocable del càrrec de
Regidor de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Moià presentada pel sr. JOSEP
ANTONI MARTINEZ I GÓNGORA.
SEGON.- Prendre coneixement de la renúncia expressa i irrevocable al nomenament
pel càrrec de Regidora de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Moià presentada
per la sra. CARME PALOS I FERNANDEZ com a membre de la candidatura electoral
Convergència i Unió.
TERCER. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral Central a fi que expedeixi i
remeti les credencials de la persona a qui correspongui per ordre numèric i inscrita en
la llista, de la candidatura Convergència i Unió, que va concórrer a les Eleccions Locals
de 22 de maig de 2011, per tal que pugui prendre possessió del càrrec.
En conseqüència, li correspon ocupar la plaça segons l'ordre de la candidatura
presentada pel partit polític a la sra. MARIA MERCÈ MONRÓS I TARTÉ.
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QUART. Facultar tan àmpliament com en dret sigui
l’execució dels presents acords.

necessari al sr. alcalde per a

El Ple de la Corporació en pren coneixement.
5.

DONAR COMPTE DEL RDL 8/2013

DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL RDL 8/2013 EL QUAL
REGULA LA TERCERA FASE DEL MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS.
Amb la publicació del Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents
contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb
problemes financers, es regula, en els seus articles 1 a 19, la tercera fase del
mecanisme de pagament a proveïdors iniciat amb el RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel
qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un
mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals.
D’acord amb l’article 16 de l’esmentat RDL 8/2013, l’interventor ha d’emetre al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una certificació de les obligacions
pendents de pagar a proveïdors, sempre que siguin vençudes, líquides i exigibles a 3105-2013. Aquesta tramesa es va efectuar via telemàtica i amb signatura electrònica
digital el dia 15 de juliol, amb un total de 7 proveïdors, 23 factures i un import pendent
de pagar que ascendeix a 69.222,67€ segons Annex I adjunt.
Es dóna compte al ple de la Corporació de les obligacions pendents a proveïdors la
relació dels quals figura a l’ANNEX I.
Sr. Alcalde.- Fa referència a un nou mecanisme de proveïdors que obliga a pagar
aquestes factures i que no vol dir que ens hi acollim. Emplaça als dos grups municipals
a decidir conjuntament ja que per les condicions duríssimes d’aquest Reial Decret i per
les condicions especials del nostre municipi, que implica la intervenció directa d’aquest
Ajuntament i el tancament de tots els serveis que no són obligatoris, que tots sabem
quins són, Llar d’Infants, Museu, etc. l’import no és elevat, però hauríem d’estar tots
d’acord, perquè les conseqüències d’acollir-nos-hi afectarien l’esdevenir del municipi en
molts i molts anys. Tenim temps per a pensar-hi, i decidim què fem.
Sr. Santaeugènia.- Ja hem quedat per parlar-ne. El tema de les factures ho hem de
fer obligatòriament. L’import de les factures no és elevat són 69.222,67 euros, però la
qüestió està en el finançament del fons, els vuit milions del primer mecanisme. Hem
de mirar de no acollir-nos al nou mecanisme, perquè implica renunciar a tot. Les
condicions són importants i comporten moltes dificultats. El divendres dia nou ens
reunirem per parlar-ne
Sr. Pladevall.- Comenta en relació a la seva incorporació com a regidor, que té molt
clar que no entra a fer oposició a cap grup ni a l’equip de govern, que espera poder
expressar idees i conviccions sense problemes i que una de les coses que espera
aconseguir pel proper pressupost és rebaixar l’IBI. Creu que aquest fet l’ha de
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defensar. Sap que és difícil, i que és una utopia, però coses que s’aconsegueixen abans
han sigut utòpiques.
El Ple de la Corporació se’n dóna per assabentat.
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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