ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA
EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2011, NÚM. 12
Data i hora d'inici: 20 hores
Data i hora de finalització: 21.22 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
Sra. Elvira Permanyer i Sert
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sra. Laura Camí i Coso
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Secretari de la Corporació
Sr. Francesc Armengol i Aymerich
ORDRE

DEL

DIA

A. DELIBERACIÓ D’ASSUMPTES

01 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 6-10-2011
- En relació a l’Acta de la sessió de 8 de setembre de 2011 cal esmenar l’acord segon del punt 2
de l’ordre del dia en relació a la “Sol·licitud de préstec a l'Institut de Crèdito Oficial” que queda
redactat de la següent forma :
1. APROVAR els objectius, imports i criteris que han de regir l'operació de crèdit que es
demana d’acord amb els següents paràmetres :
- Nombre de Proveïdors : 27
- Nombre de factures : 147
- Import total a satisfer: 199.257,20 euros
- Criteri : Deutes amb un mínim de 3.000 € i un màxim de 15.000 € per proveïdor.
- En relació a l’Acta de la sessió de 6-10-2011 cal esmenar a la pàgina 8 primer paràgref
l’import del deute a llarg termini que és de 14.781.000,00 €. ( No de 14.781,00 €)
La resta de l’Acta és aprovada per unanimitat.

02 - CREACIÓ DE FITXERS MUNICIPALS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
DICTAMEN
Atesa la llei 15/1999 de 13 de desembre respecte a la creació, modificació i supressió dels
fitxers de les administracions públiques que contenen dades de caràcter personal.
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Atesa la conveniència de trametre tota la documentació dels fitxers municipals de dades a
l’Agència catalana de protecció de dades a banda de la inscripció ja existent a l’Agència Estatal
de protección de Datos.
En ús de les atribucions del art 52 de la llei 2/2011 de règim local.
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS :
1. APROVAR la creació dels següents Fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament
de Moià relacionats en els Annexos 1 al 9 que s’adjunten
2. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província als efectes de públic
coneixement i al·legacions que es poguessin formular en el termini de vint dies. En cas
contrari esdevindran aprovats amb caràcter definitiu.
3. SOL·LICITAR a l’Agència Catalana de protecció de dades que una vegada feta la
publicació abans esmentada procedeixi a la inscripció dels Fitxers en el Registre de
protecció de dades.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.

03 - REMODELACIÓ DE LA COMISSIÓ D’HABITATGE SOCIAL
DICTAMEN
Atesa la Base 3ª del servei de Cessió Temporal d’ús d’habitatges de titularitat municipal en
règim de lloguer aprovat per Ple en data 26-11-2009 que fa referència als càrrecs que han de
formar la Comissió d’habitatges socials.
Vist el Decret d’alcaldia de 27 de juny de 2011 respecte al nomenament dels membres que han
de formar la Comissió d’Habitatge social municipal.
Atesa la proposta de la regidora de Benestar Social respecte a la conveniència d’ampliar
aquesta comissió.
En ús de les atribucions plenaries de l’art 52 de la llei 2/2003 de règim local
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS :
1. ANUL·LAR la Base núm 3 corresponent al servei de cessió d’ús temporal d’habitatges
municipals en règim de lloguer i en relació a la composició de la comissió d’habitatges
socials de l’ajuntament aprovada per acord plenari de 26-11-2009.
2. 2. APROVAR la nova composició de la comissió d’habitatges socials municipals que
estarà formada per :
Regidor/a de Benestar Social de l’Ajuntament
Treballadora Social de l’Ajuntament
Regidor/a de Via Pública de l’Ajuntament
Regidor/a de Coordinació municipal
Un/a regidor/a del grup municipal de CIU
3. APROVAR que els membres de la Comissió poden convidar a les seves sessions ja sigui
amb caràcter temporal o permanent i amb veu però sense vot a d’altres persones
públiques o privades que en virtut dels seus coneixements o de la seva tasca
professional puguin col·laborar en l’assoliment de les seves finalitats.
4. APROVAR la incorporació a la Comissió d’habitatges socials de:
Iu Padrisa Bigorra com a responsable en temes d’habitatge del Consorci per a la
promoció de municipis del Moianès.
5. COMUNICAR-HO als interessats pel seu coneixement i efectes oportuns.
Sra Camí: Informa de la incorporació del sr Josep A. Martínez com a regir¡dor del grup de
CIU.
També s’hi convida amb veu i sense vot al sr Iu Padrisa com a tècnic d’habitatge del Consorci
del Moianès.
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Més endavant es revisaran les Bases per adequar-les a la situació social actual en allò que
calgui.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.

04 - QUOTES URBANÍSTIQUES REFERENTS A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS
AGRICULTURA, FELIU COMADRAN, MOSSÈN LLUIS DAVÍ I LA TOSCA
DICTAMEN
Vista l’aprovació provisional de les Quotes Urbanístiques de les obres d’urbanització dels carrers
Agricultura, Feliu Comadran i part de La Tosca aprovada pel Ple de 22-11-2010 i l’aprovació de
la liquidació definitiva mitjançant Decret d’alcaldia de 27 d’abril de 2011.
Atesa la Liquidació tramesa i notificada als subjectes passius en data 11-05-2011.
Atesos els recursos de reposició presentats.
Revisades les dades referents a les despeses corresponents a les obres d’urbanització, així com
als percentatges corresponents a cadascun dels subjectes passius i vist el quadre presentat per
l’Arquitecte Director respecte als percentatges de repartiment a aplicar i que s’adjunta a
l’expedient.
Vistos els Informes presentats per l’arquitecte director de data 2 de novembre de 2011
respecte als dos recursos de reposició formulats per Valls Pladevall SL núm 2241 i 2242.
Vist l’informe i Annex 1 de Percentatges i de Quotes definitives presentat per l’arquitecte
municipal en data 2 de novembre de 2011 respecte a les modificacions introduïdes.
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS :
1. DESESTIMAR els recursos de reposició presentats en data 3 de juny de 2011 i amb núm
2241 i 2242 per Pere Bach Paré en representació de Valls Pladevall SL d’acord amb el
contingut dels Informes emesos per l’arquitecte director de l’obra en data 2 de
novembre de 2011.
2. RATIFICAR el Compte de Liquidació definitiva aprovat per Decret d’Alcaldia de data 2704-2011 respecte a les Quotes Urbanístiques de les obres d’urbanització dels carrers
Agricultura, Feliu Comadran i part de La Tosca excepte pel que fa al subjecte passiu
Ferpeper SA.
3. RATIFICAR els Fulls de Liquidació definitiva de les Quotes Urbanístiques de les obres
d’urbanització dels carrers Agricultura, Feliu Comadran i part de La Tosca notificades a
cadascun dels subjectes passius amb data 11-05-2011, excepte pel que fa al subjecte
passiu Ferpeper SA.
4. APROVAR les modificacions incloses en el nou Quadre de Quotes Urbanístiques respecte
a la substitució de Ferpeper SA per les entitats Ferwey SA i Arrahona Immo SL.
5. APROVAR el nou Quadre de Quotes Urbanístiques i de repartiment de les despeses de
les obres assenyalades presentat per l’arquitecte municipal en data 2-11-2011 i amb un
import total de 643.781,08 euros (IVA del 18% no inclòs).
6. PUBLICAR els presents acords al BOP i Tauler d’anuncis municipal
7. COMUNICAR els presents acords a Valls Pladevall SL i als subjectes passius interessats
de les obres d’urbanització dels carrers Agricultura, Feliu Comadran i part de La Tosca.
8. COMUNICAR els nous Fulls de Liquidació definitiva als subjectes passius que han vist
Modificades les seves Quotes.
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9. FACULTAR al sr alcalde i regidor de territori i urbanisme per a l'execució dels presents
acords.
Sr Clusella: Diversos propietaris han plantejat dubtes sobre el repartiment de les quotes.
Ferpeper SA disposava de dues parcel·les que han estat transmeses a dos propietaris
diferents i ha calgut regularitzar-ne la propietat i la quota a pagar per cadascún.
Sr alcalde: S’ha informat amb detall dels costos a tots els veïns interessats.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.

05 - ORDENANCES FISCALS I REGULADORES PER A L’EXERCICI DE 2012
DICTAMEN
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.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació han de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessaria, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de Secretaria i d'Intervenció i el de la Comissió
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 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 2012 i següents.
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Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
TAXA SOBRE L'OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOLADA DE VIA PÚBLICA
TAXA PER APROFITAMENT DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL.
TAXA PER OBERTURA DE SONDATGES I RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC.
TAXA PER OCUPACIÇÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES O MATERIALS DE
LA CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES O ANÀLEGS
TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA
TAXES PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA
TAXA PER GESTIÓ I RECOLLIDA DE RESIDUS
TAXA PER PARADES, ESPECTACLES DE CARRER, AMBULANT I RODATGES
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN VIES PÚBLIQUES O RETIRADA
TAXES PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE 1ª OCUPACIÓ
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS EN CEMENTIRIS MUNICIPALS .
TAXA PELS SERVEIS DE L’OAL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I ANNEXES
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIARIA
LLICÈNCIA D’AUTOTAXI
SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES
EMPRESES
SERVEI DE CLAVEGUERAM
SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI
SERVEIS DE LA RÀDIO MUNICIPAL
RECUPERACIÓ D’ANIMALS ABANDONATS O PERDUTS

Les ordenances fiscals no enumerades continuen amb plena vigència a tots els efectes.
Tercer.- Derogar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen: CAP
Quart.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de
competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es
relacionen:
28
TAXA PER RECUPERACIÓ D’ANIMALS ABANDONATS O PERDUTS
Cinquè.- 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 29 de setembre de
2010:
1
2
3
4

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
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7

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

Sisè - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris
següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat
al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, es farà pública l’adaptació de
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i
el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
1
2
3
4
7

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i secretaria els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Sr Crespiera: Els increments de les quotes no superen la previsió de l’IPC.
El preu del subministrament d’aigua i les taxes en general s’incrementen un 3,3%. En canvi
l’impost sobre vehicles i la taxa de recollida d’escombraries romanen igual que el 2011.
La reducció és difícil degut a la disminució dels ingressos estatals, la situació econòmica actual
de l’ajuntament i l'alta fiscalitat que ja tenim els moianesos.
L'opció que s’ha acordat és un increment mínim de la pressió fiscal que queda fixada en un
2,4% global i per sota de l'IPC.
Sr Torres: Les Ordenances Municipals, tant fiscals com reguladores, són eines de gestió de la
vida municipal. Com a eines, cal adaptar-les o modificar-les en la mesures que les fem servir.
Avui aprovem pel 2012 un seguit d’ordenances fiscals i el proper any, per les mateixes dates,
avaluarem si han funcionant, si els objectius perseguits han estat assolits, si són justes o han
creat molt problemes i si s’escau les modificarem
Les ordenances fiscals no són perfectes, poden ser fins i tot, injustes per alguns o poden tenir
buits legals que permetin a alguns ciutadans no complir les obligacions que comporten el viure
en comunitat.
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A l’engròs podríem dir que són un pacte social. “Tots contribuïm per tal de rebre un serveis
comunitaris: com en aquest cas recollir els residus i fer el millor tractament possible o
subministrar l’aigua en les millors condicions de potabilitat.
Totes les ordenances estan supeditades a les normes legals vigents i són l'únic mecanisme
legislatiu de què disposen els municipis i han de complir els criteris generals de l’administració:
justícia, equitat, igualtat, lliure concurrència, objectivitat,...
Les taxes, entre altres definicions, són un tribut que paguem com a contrapartida de la
prestació d’un servei públic. En el cas que comentem ara, el subministrament d’aigua potable i
la recollida de residus i el seu tractament. El preu d’aquest tribut no pot excedir, en conjunt, el
cost real o previsible del servei.
Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
Els ciutadans paguem per rebre el servei de recollida dels residu que generem i el seu transport
i tractament adequat.
És realment un tribut relativament poc just ja que no es té en compte la quantitat de residus
que genera cada unitat familiar. Paguem en funció de criteris socials (famílies monoparentals,
nombroses, amb problemes econòmics,....) però no en funció dels residus generats.
És extremadament difícil per no dir impossible per a Moià arribar al detall de fer pagar per la
quantitat de quilos produïts per unitat familiar...així doncs els que generem molt pocs residus
no reciclables hem de pagar com si en generéssim molts. Però és el preu per disposar d’un
servei eficaç, molt eficaç de fer desaparèixer dels nostres carrers aproximadament 4000 Tm de
residus.
Coneixem exemples d’arreu d’Europa en què la recollida de residus funciona de forma
personalitzada: amb codis de barres, amb adhesius personalitzats de tal manera que cada
unitat familiar paga per allò que el camió de recollida s’emporta.
Ara mateix a Moià aquest fet ens sembla que no ens el podem plantejar
Els cost previst per l’any 2012 del servei és de 573.736,22 €
•
•
•

El 65% és la recollida del rebuig, l'orgànica i la resta, vegetals i el seu transport
El 30,5% és la recollida sel·lectiva el transport i el seu tractament, el tractament de
l'orgànica, l’abocament del rebuig i el cànon per cada Tm que llencem de residus
El 4,5% és la gestió administrativa, comptable, atenció publica, devolucions...

Dades
•
•
•
•

Abocar una Tm de rebuig al dipòsit controlat té un cost de 50,80 €
Una Tm. d’orgànica té un cost de (la seva gestió) 35 €
Tota la recollida selectiva (vidre, paper, envasos) només té un cost de 17.139 € tot l’any
La deixalleria té un cost de 51. 237, 68 €

Fixeu-se que si fóssim capaços de reciclar molt, podríem rebaixar
probablement rebaixar la taxa

el cost i per tant

Pagarem 82.470,86 € (IVA inclòs) de rebuig, xifra que podríem reduir considerablement.
Davant d’aquesta despesa el govern municipal ha decidit mantenir la taxa
modificacions estructurals

amb petites

Així hi haurà 4 tipus de preus
160 € habitatge familiar “convencional” (13,33 € mensuals)
120 € tarifa reduïda (famílies monoparentals, nombroses, habitatges amb una sola
persona vivint, habitatges buits en espera de ser llogats..) (10 € mensuals)
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80 € tarifa social amb informe dels i socials (5 € mensuals)
80 € casa de pagès i cases sense servei pròxim (5 € mensuals)
En el cas de botigues, superfícies comercials bars es mantenen els preus amb la introducció de
mesures correctores en el cas de despatxos o activitats mercantils amb una petita superfície
que pagaran com si fossin un habitatge familiar.
Esperem recaptar 503.682,60 €
L’Agencia de Residus de Catalunya ens ha d’ingresar 17.424€ per recollir i tractar
adequadament la matèria orgànica ( dubto de totes maneres que aquesta quantitat es faci
efectiva)
Així doncs el servei genera un dèficit per l’Ajuntament de 50.696,62 €
Per tal d’evitar-lo hagués calgut augmentar un 10% la taxa és a dir entre 1 i 1,5 € al mes per
cada unitat contribuent.
El govern ha decidit, però, que treballarem per a reduïr la partida més gran, la que genera una
despesa del 65% la qual cosa pot repercutir en una recollida del rebuig, inferior a la que
disposem: potser no cal recollir diàriament els dies d’hivern.
Si no ho aconseguim per raons bàsicament jurídiques (contractes en vigor) el dèficit del servei
haurà de ser absorbit de la caixa comuna municipal a través dels impostos directes (IBI, Impost
de vehicles i les transferències directes de l’estat)
Per a qualsevol informació em teniu a al seva disposició
TAXA del servi d’aigua potable
Es un tribut que paguem a canvi de rebre el servei d’aigua potable a casa nostra.
A diferència de la taxa d’escombraries aquest tribut és molt més just ja que presenta un
sistema tarifari amb un component que depèn del consum. Això és així gràcies als comptadors i
la seva lectura periòdica.
Moià va crear l’any 2006 una empresa municipal Servei d’Aigües de Moià SA de capital
íntegrament municipal que és qui realitza la gestió del cicle de l’aigua.
Un municipi pot gestionar de diverses formes el servei d’aigües: amb un servei municipal propi
(fins l’any 2006 a Moià era així),a través d’una empresa municipal o de capital mixt, o en
concessió a una empresa privada).
El cost previst per a l’any 2012 és de 545.376 €
En aquesta previsió s’hi inclou per exemple: analítiques, clor, manteniments de la xarxa,
subministrament elèctric de les bombes que impulsen l’aigua als dipòsits i les que fan anar
l’aigua d’un cantó a l’altre del municipi, el cànon que l’empresa abona a l’ajuntament en
concepte de lloguer de la xarxa (86.000 €), personal.....
Les tarifes que es proposen per cobrir aquest cost augmenten en línies generals l’IPC estimat
en un 3,3%.

2011
(€/mes)

Quota fixa de servei
Ús domèstic habitatge
aïllat
8,543 €
Ús domèstic habitatge 6,796 €
Edificis amb un sol
comptador
6,796 €

Diferencia

Preu
per
dia

Preu per
any

3,3%

0,2819

0,2941

105,8988

7,0203 €

3,3%

0,2243

0,2340

84,2436

7,0203 €

3,3%

0,2243

0,2340

84,2436

2012
(€/mes)

%
d'increm

8,8249 €
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Industrial

8,543 €

8,8249 €

3,3%

0,2819

0,2941

105,8988

Agropecuari

8,543 €

8,8249 €

3,3%

0,2819

105,8988

€/m3

€/m3

0,2941
Cost
per
litre

0,260 €

0,2686 €

3,3%

0,0086

0,0003

D'11 a 20

0,550 €

0,5682 €

3,3%

0,0182

0,0006

De 21 a 40

1,150 €

1,2000 €

4,3%

0,0500

0,0012

Excés de 40 m3

2,350 €

2,5000 €

6,4%

0,1500

0,0025

Ús industrial

0,730 €

0,7541 €

3,3%

0,0241

0,0008

Ús agropecuari

0,620 €

0,6380 €

3,3%

0,0180

0,0006

Ús comercial

0,630 €

0,6508 €

3,3%

0,0208

0,0007

Tarifes
subministrament
Fins
m3/abonat/mes

de
10

Drets de connexió
€
330,000 €
Un metre cúbic d'aigua comprada en una gran superfície en garrafes de 8 litres té un cost de 125
€
Un litre d'aigua en una gran superfície té un cost de 0,125 € (en garrafes de 8 litres )
Aquestes tarifes generaran un ingressos previstos de 562.411,70 €
La diferencia positiva de 17,035,70 € s’inverteix en millores.
Cal recordar que l’empresa és públic mai no reparteix beneficis entre els accionistes que en
aquest cas som els membres del ple
Neteja de la xarxa de clavegueram
En el rebut de l’aigua hi ha una quota de 0’062€/m3 que va destinada a la neteja del
clavegueram. No el paguem els habitatges sense clavaguera.
Aquest any s’espera recaptar 19,932,16 € per aquest concepte. La quantitat de 5.500 € anirà
destinada a neteja dels embornals i la resta 13.665,54 €, a la neteja de la xarxa i als
manteniments preventius i actuacions d'urgència
Capítol a part mereix la gestió de la depuradora
En el rebut trobareu una partida amb el nom de cànon de l’aigua que recapta l’empresa
municipal i aquest l’abona a l’agència catalana de l’aigua (ACA)
Aquets diners retornen per pagar la gestió de la depuradora que en el 2011 estava
pressupostat en uns 150.000 €
Cal dir que encara no hem rebut aquest diners i que les associacions de municipis estan
negociant amb el govern de la Generalitat per tal es faci efectiu d’una forma o una altra
aquesta quantitat. Tampoc queda clar que pe a l'any 2012 disposem dels ingressos previstos
per a la gestió de la depuradora.
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Des del govern creiem que la gestió que fa l’empresa municipal és l’adequada i disposem d'un
subministrament d’aigua potable equiparable a qualsevol municipi complint amb les normatives
vigents
Si necessiteu o voleu més dades o aclariments estem a la vostra disposició
Sr Santaeugènia: respecte a l’ús de la pista del pavelló informa que als matins està reservat a
les escoles i és gratuït. A les tardes s’hi fan activitats extraescolars amb un cost de 60 €
trimestrals. La utilització al vespre i durant els caps de setmana té un preu de 35€ . La pista de
squash té un preu de 5€/hora.
Sr Clusella: El termini de les llicències d’obres majors s’amplia a 48 mesos per adequar-ho a la
situació actual del sector de la construcció.
Sr Navarro: S’ha creat un preu públic per a la cessió de material municipal a tercers. A fi de
poder valorar el cost que representa l’aportació dels béns municipals.
Sr Capdevila: L’impost de l'IAE i la Taxa per Fires queden igual que al 2011. Les empreses que
ja tenen degudament canalitzats els residus podran gaudir de bonificació.
Sr Torres: Les empreses que gestionen degudament els residus deixaran de pagar la taxa
d’escombraries comercial i passaran a la taxa domiciliaria. Tindran dos mesos per actualitzarho.
Sr Crespiera: El tipus de l’IBI urbana s’ha rebaixat a 0,78. Hi han 5011 rebuts amb les
següents característiques :
ANY 2012

0,78
% de
grup

disminueix la quota augmenten de augmenten augmenten
6 a 15€
de 16 a 25 de 25 €
€
945
873
1.184
953
1.056

cada 18,86

17,41

23,62

19,02

21,07

més total rebuts

5.011
99,98

Sr alcalde: Ha costat molt de poder concretar les variacions a fer en les diferents ordenances
per a l’any 2012 ja que no es disposava de les eines necessaries com la Liquidació de l’any
2010.
Dins la corporació es plantejaven dos parers :
1. Apujar els impostos per poder mantenir els serveis.
2. Mantenir la pressió fiscal igual com ara i mirar d’optimitzar recursos i reduir despeses.
S’ha optat finalment per la segona via amb el risc d’equivocar-se i haver d’apujar els impostos i
taxes el proper exercici.
El Ple per unanimitat aprova el dictamen presentat.
* D’acord amb el que disposa l’art 103,3 de la llei 2/2003 de Règim Local a Catalunya i donat el
seu caràcter d’urgència el Ple per unanimitat acorda d’inclou-re en l’Ordre del Dia els assumptes
següents :
06. MODIFICACIÓ PARCIAL DEL CARTIPÀS MUNICIPAL RESPECTE A LES SESSIONS
PLENARIES I DE LA JUNTA DE GOVERN
DICTAMEN
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Vistos els acords plenaris de la sessió de 22 de juny de 2011 respecte als horaris de celebració
de les sessions dels òrgans de govern.
Vista la conveniència de la seva modificació per fer possible una millor conciliació de la vida
laboral dels regidors/res amb les seves responsabilitats municipals.
Es proposa al ple adoptar els següents ACORDS:
1. MODIFICAR els horaris dels òrgans de govern de la següent forma:
- Sessions del Ple de la corporació municipal : Els primers dijous de cada mes a les
20.30 hores.
- Sessions de la Junta de Govern Local: Els dimecres alterns a les 19.30 hores.
2. PUBLICAR-HO al el BOP i Web municipal per a general coneixement.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.
07. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE COL.LABORACIÓ AMB AIGÜES DE MOIÀ SA PER
A LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES.
DICTAMEN
En data 1-07-2007 L’ajuntament i la societat Aigües de Moià SA varen signar un contracte per a
la gestió i recaptació de la taxa de recollida de residus al municipi.
La clàusula segona assenyala que el preu de la gestió i recaptació que l’ajuntament abonarà a
la societat serà del 6% sobre la facturació tirmestral del servei.
Ambdúes parts han convingut que el preu assenyalat per a la gestió del servei es pot adequar
al seu cost i pot establir-se en el 4,5% de la facturació.
Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. APROVAR la modificació de la clàusula segona del contracte formalitzat amb
Aigúes de Moià SA en data 1-07-2007 respecte al preu a satisfer per l’ajuntament
per a la gestió i recaptació de la taxa de recollida de residus que queda establert
en el 4,5% de l’import de la facturació trimestral del servei amb efectes des de la
present data.
2. COMUNICAR-HO a la societat Aigües de Moià pel seu coneixement i efectes.
3. FACULTAR al sr alcalde per a l'execució i formalització dels presents acords.
Sr Torres: Es va demanar a la societat la revisió del cost real de les tasques de gestió i
recaptació de la taxa i es va convenir que el cost real s’ajustava al 4,5% de l’import de la
recaptació.
Sr alcalde: Cal dir que la Societat Aigües de Moià SA hi està d’acord i va ser qui va formular
fins i tot la proposta aquí presentada.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.
B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
08. CONTROL DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN I DELS DECRETS
D'ALCALDIA
No es formulen al·legacions de cap tipus.
09. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
MOCIONS . No se’n presenten
PRECS I PREGUNTES :
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Sra Permanyer: Informa que el Patronat del Museu Municipal de Moià participa dins el
Patronat de la Casa de Rafael Casanova. Per aquest motiu el Patronat del Museu m’ha nomenat,
en qualitat de regidora de Cultura, representant dins el Patronat de la Casa Rafel Casanova
que depèn del departament de Cultura de la Generalitat.
El Ple se’n dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.
Sr alcalde: Informa de la constitució formal de la nova Junta general del Consorci pel
desenvolupament dels municipis del Moianès així com del seu nomenament per majoria
absoluta pel càrrec de President del Consorci.
Com a Vicepresident primer s’ha elegit al sr Ramón Riera com a representant de la Diputació
de Barcelona; Vicepresident segon a la sra Anna Guixà com a regidora de Sant Quirze Safaja; i
Vicepresident tercer al sr Vicenç Sánchez com a alcalde de Castellterçol.
Informa que també es va nomenar el nou Consell d’Administració de la societat limitada
Moianès Desenvolupament SL format per vuit alcaldes del Moianès, més 4 representants
d’associacions i entitats privades i presidit pel sr Vicenç Sánchez, alcalde de Castellterçol.
Sr Navarro: Li dóna l'enhorabona i pensa que ho farà molt bé ja que hi creu molt en el
Moianès.
Sr Alcalde: Informa que les sessions plenàries es filmaran per tal de poder penjar-les a la Web
municipal i posar-les a l’abast dels ciutadans.
Informa també que cal tenir present que en el Torn de Paraules que s’obre al final de les
sessions plenaries per a participació dels ciutadans, s’ha de tractar sobre qüestions dels temes
presentats o d’interès general i no de qüestions personals ja que aquestes s’han de plantejar
davant les corresponents regidories.
En tot cas ha de prevaldre sempre el respecte degut envers les persones.
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretari estenc aquesta acta. En dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeix cap
intervenció.

Pàg. 12/12

