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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2011, NÚM. 13 
 
Data i hora d'inici: 1 de desembre de 2011 a les 20.30 hores. 
Data i hora de finalització:  1 de desembre de 2011 a les 21.50 hores 
Lloc de la sessió: Sala de Plens  
 

RELACIÓ D'ASSISTENTS 
 
Alcalde-President 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio (s'incorpora en el punt 7 durant les intervencions de les 
diferents regidories). 
 
Regidors/es 
Sr. Albert Clusella i Vilaseca (presideix en absència del sr. Alcalde)  
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  
 
Excusen la seva absència 
 
Secretari de la Corporació 
Sr. Francesc Armengol i Aymerich 
 

O R D R E   D E L   D I A 
PREVI 
La present sessió s'inicia sota la presidència del primer Tinent d'Alcalde sr. Albert 
Clusella Vilaseca, degut al retard del sr. alcalde ocasionat per les retencions de trànsit 
a la sortida de Barcelona.  
 
A.-  DELIBERACIÓ D’ ASSUMPTES  
 
01 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 3-11-2011 
Es formulen les següents esmenes: 
Sra Camí: punt 3er: Per a fer constar que el sr Iu Padrisa Bigorra s’incorpora a la 
Comissió d’Habitatge amb caràcter d’assessor i amb veu però sense vot. 
També vol fer constar que es portaran a terme filmacions íntegres de les sessions 
plenàries de la corporació per a la seva publicació a la Web municipal per a 
coneixement de la ciutadania. 
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Sr Santaeugènia : Per concretar que el preu d’ús del pavelló poliesportiu per a 
l’exercici de 2012 passarà de 40 a 60 € i de 30 a 35 €. 
Pàgina 10: En relació al punt referent a la Liquidació del pressupost municipal cal dir 
que fa referència a l’exercici pressupostari de 2010. 
La resta de l’acta és aprovada per unanimitat.  
 
02 - DONACIÓ DE COMPTE DE DISPOSICIONS D’ALCALDIA 
Sr Crespiera: Informa de la formalització i signatura del préstec concedit per l’Instituto 
de Crèdito Oficial amb l'entitat La Caixa oficina de Moià i per import de 189.000 € pel 
pagament de deutes a diversos proveïdors. Aquest import representa un 4% del deute 
pendent municipal. Es preveu que en deu dies es farà efectiu el pagament. 
 
Sr Clusella: És un petit gra de sorra per tal d’afavorir el màxim nombre de creditors 
possible (30) amb uns límits d'entre 3.000 i 15.000 €. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 

03 - NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA XARXA LOCAL DE CONSUM 
El Ple per unanimitat aprova el nomenament de la regidora de Benestar Social i 
Ciutadania sra Laura Camí Coso com a representant municipal a l’assemblea de la 
Xarxa Local de Consum depenent de la Diputació de Barcelona. 
Comunicar-ho a la interessada i al Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la 
Diputació pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
04 - RENOVAR L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT 

D'ENERGIA ELÉCTRICA 
El Ple per unanimitat aprova prorrogar l’adhesió de l’Ajuntament de Moià al conveni 
formalitzat entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local (ACM) i Gas Natural 
Fenosa en relació a l’Acord Marc pel subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya i per un termini de 12 mesos . 
Es faculta al sr alcalde per a la seva signatura, inclòs, si cal, l’atorgament davant 
notari, i es comunicarà al Consorci Català pel desenvolupament Local. 
 
 * Degut al seu caràcter d’urgència i d’acord a l’art 103,3 de la llei 
2/2003 de règim local el Ple per unanimitat acorda incloure el següent punts: 
 
05 - ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MUSEU D'HISTÒRIA DE 

CATALUNYA, L'OAL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ I L'AJUNTAMENT PER A 
LA REGULACIÓ DE LES TASUQES DD'ACOLLIDA I INFORMACIÓ ALS 
VISITANTS  

DICTAMEN 
Atés l’Acord de Col·laboració entre el Museu d’Història de Catalunya i l’Ajuntament de 
Moià i l’OAL Museu Municipal per tal de gestionar en forma conjunta les tasques 
d’acollida i informació als visitants de la casa Rafael Casanova. 
Atesa la conformitat de la Regidoria de Cultura en el contingut de l’Acord i l’Informe 
favorable de la secretaria municipal. 
En ús de les atribucions plenàries de la’rt 54 de la llei 2/2003 de Règim Local. 
Es proposa adoptar els següents ACORDS : 
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1. APROVAR el contingut de l’Acord de Col·laboració entre el Museu d’Història de 
Catalunya, l’Ajuntament de Moià i l’OAL Museu Municipal de Moià, que consta de 
cinc manifestacions i de tres acords, per a portar a terme la gestió conjunta de 
les tasques d’acollida i informació als visitants a la recepció de la casa Rafael 
Casanova. 

2. FACULTAR al sr alcalde per a la formalització del present Acord i el seu 
atorgament si escau davant Notari. 

3. COMUNICAR-HO al patronat de l’OAL Museu Municipal pel seu coneixement i 
aprovació. 

4. COMUNICAR-HO al sr Director del Museu d’Història de Catalunya als efectes del 
seu coneixement i altres questions legals pertinents.  

 
Sra Permanyer.- L'empresa que realitzava la suplència del servei d’acollida i 
informació va acabar el seu contracte. Fins ara s’ha suplit pel propi personal del Museu 
durant els dissabtes en torns de setmanes alternes. A l’estiu de 2011 es va formalitzar 
un conveni escrit fins a data 31-12-2011. 
Ara es treballa en la redacció d’un Conveni ampli que reguli tots els aspectes que 
afecten tant al Museu d’Història com a l’OAL Museu de Moià. 
Es fixarà un circuit entre el personal del Museu per tal que els hi toqui a cadascun/na 
un dissabte de servei de cada 5 o 6. 
Ara caldrà formalitzar per escrit l'acord verbal existent fins l'actualitat 
 
B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 
06 - CONTROL DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN I DELS     
DECRETS D'ALCALDIA 
Sra. Tarter.- Informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local relatius a 
l'adhesió als projectes "Consensus" i "Mira TV", que promou l'entitat LOCALRED amb 
caràter gratuit pels ajuntament adherits . 
El projecte "Consensus" promou la participació ciutadana a través de la web municipal 
amb un link específic. 
El projecte "Mira TV" consisteix en un agregador de continguts multimedia on s'hi 
poden penjar vídeos d'interès municipal. 
LOCALRED ofereix formació gratuïta als treballadors municipals per a la posada en 
funcionament d'aquests projectes a l'inici de 2012. 
El Ple se'n dóna per assabentat i ratifica la implementació d'aquests projectes. 
 
Sr. Navarro.- Demana poder disposar de les actes de les sessions de la Junta de 
Govern. a poder ser dins els quatre o cinc dies següents a la seva celebració. 
 
Sr. Clusella.- Caldrà adaptar el funcionament intern per agilitar els mecanismes del 
govern d'unitat. 
 
07- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
De mocions no se'n presenten. 
 
A continuació s'inicia un torn d'intervencions dels regidors respecte als assumptes de 
les seves àrees de competència. 
 



 
 

Pàg. 4/6 

Sra. Mascaró Àrea de Sanitat.-Informa que a partir del dia 28/11/2011 s'ha 
modificat el sistema d'atenció continuada al CAP. A partir d'aquesta data caldrà trucar 
sempre al núm 112 per els casos d'urgències i l'equip mèdic decidirà les actuacions a 
portar a terme en cada cas. Ja funciona a Manresa des de fa mesos i s'ha constatat la 
seva agilitat i eficàcia. 
Al CAP de Castellterçol s'ha suprimit el servei d'atenció durant els dissabtes i 
diumenges, que queda concentrat només a Moià. Durant tres mesos, i com a període 
de prova, funcionarà a Castellterçol un servei d'atenció els caps de setmana, fins les 
14 hores. 
El CAP de Moià, restarà obert cada dia de 8 a 20 hores i l'actual telèfon d'atenció a 
l'usuari desapareix. 
El nou CAP de Moià començarà a funcionar el dia 15/12/2011 i el dissabte dia 
10/12/2011 serà jornada de portes obertes. 
Dels dies 12 al 15 de desembre es realitzarà el trasllat del CAP a les noves 
depèndencies i no hi haurà programació de visites. 
Sr. Clusella.- Es tracta d'una bona notícia pel poble que comportarà un estalvi amb la 
rescisió de l'actual contracte de lloguer, de l'antic edifici del CAP. El nou CAP, que és 
propietat de l'ICS, no generarà despeses de lloguer ni de manteniment dels 
subministraments. 
 
 * En aquest moment el sr. Alcalde s'incorpora a la sessió i a la presidència del 
Ple Municipal. 
 
Sr. Torres Àrea de Medi Ambient.- Informa de l'acord sobre l'estudi de la revisió de 
les fuites d'aigua de les canonades de la Urbanització de Montví de Baix formalitzat 
amb la Diputació i que anirà a càrrec dels seus serveis tècnics. 
 - Informa de les subvencions que es volen demanar a l'Institut Català d'Energia 
dins la convocatòria de millora de l'eficiència energètica i que afectarien a la 
substitució de la caldera de gasoil de l'escola pública per una altra caldera de biomasa i  
mesures de regulació energètica. 
El Consell Comarcal s'ha compromès a la redacció de les memòries valorades que es 
demanen i en el seu cas, la Diputació redactarà els projectes tècnics que obtinguin 
subvenció. Cal tenir present que, també el PUOSC ha subvencionat en part, alguna de 
les actuacions aquí assenyalades. 
La Diputació portarà a terme el dia 09/03/2012 una auditoria energètica al municipi, 
les dades de la qual poden justificar algunes de les actuacions a subvencionar. 
 - Informa del compromís verbal amb el departament de Medi Ambient de la 
Diputació per a la realització d'un estudi dels aqüífers de Moià per tal de conèixer les 
reserves d'aigua del municipi. Els seus serveis  tècnics elaboraran els treballs previs. 
 - Informa que s'actualitzarà l'Ordenança relativa a l'abocament d'aigües 
residuals a la xarxa i a l'EDAR. A banda d'això s'estudiarà la possibilitat de 
mancomunar els serveis tècnics dels Moianès en aquest assumpte. 
 - Informa de la reunió mantinguda amb els serveis de Seprona per tal 
d'optimitzar les tasques que corresponen fer a cada ens. 
 - Informa de la reunió mantinguda amb els Mossos d'Esquadra per a optimitzar 
les tasques de control del medi natural. 
 
Sra.Camí Àrea de Benestar Social.- Informa que les retallades en l'Àrea de 
Benestar Social de la Diputació, han estat molt reduïdes, només un 5,7 %. 
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Es mantenen els ajuts actuals i també s'incrementarà el suport tècnic en diverses 
activitats, (gent gran, teleassistències,....). En el proper mes de febrer s'estudiarà el 
funcionament dels serveis de l'àrea i els recursos disponibles. 
 - Informa de la reunió de la comissió assessora amb temes de Benestar Social i 
Joventut en la qual es va decidir constituir una xarxa amb les entitats del poble que 
comportarà la creació d'un projecte contra la violència de gènere i d'un projecte 
anomenat "Units per la Fam". 
 - Informa de la continuïtat de la unitat mòbil d'atenció als usuaris en temes de 
consum i també de la possibilitat de formular instàncies de queixes en temes de 
consum a la web municipal, per tal de trametre-les a la Diputació, per a la seva gestió. 
 
Sr. Navarro.- Informa de les queixes rebudes per la tal·la d'alguns arbres del 
municipi. Els arbres tal·lats estaven afectats per una malura irreversible.  
 - S'està estudiant les possibles noves ubicacions d'alguns contenidors de 
recollida selectiva, per tal d'evitar molèsties al veíns. 
Sr Torres.- Informa que ja s'han reubicat diversos contenidors per tal de guanyar 
espai a l'entorn del nou CAP amb el criteri d'agrupar els contenidors en illes, per tal de 
facilitar els moviments del camió de recollida i la seguretat. 
 
Sra. Permanyer Àrea de Cultura.- Informa que el programa de TV3 anomenat Sota 
Terra,farà divulgació, al voltant de la primavera, de les excavacions que es porten a 
terme a les Coves del Toll i a diferents balmes del municipi.Aquest programa ha estat 
gravat aquesta mateixa setmana. 
Comptarà amb la presència de l'arqueòleg Eudald Carbonell.Tot plegat pot comportar 
la creació d'un pol d'atracció turistico-cultural que caldrà bastir a l'entorn de les Coves 
del Toll. 
 - Informa que ja s'han realitzat dues tesi doctorals relacionades amb les Coves 
del Toll i en concret sobre les pautes alimentàries que portaven a terme els pobladors 
de la Balma del Gai. 
 
Sr. Crespiera.- Informa que s'està negociant un refinançament del deute municipal a 
llarg termini. Es buscaran noves concessions de períodes de carència en les 
amortitzacions dels crèdits per a l'any 2012. 
Les factures incloses dins el préstec concedit per l'ICO representen només un  4 % del 
total del deute. 
 
Sr. Clusella Àrea de Territori i Urbanisme.- Informa que s'han presentat propostes 
per millorar el planejament. Hi ha un document anterior respecte a la revisió de POUM, 
força correcte que s'està analitzant. 
La filosofia global tendeix a redissenyar un Moià per d'aquí a cinquanta anys. 
El POUM vigent des de 1983 conté uns criteris que ara són obsolets, cal superar les 
mancances que conté a nivell tècnic i cal estudiar el finançament econòmic tenint en 
compte que ara no hi ha prou recursos.  
A l'actualitat els serveis tècnics porten a terme l'estudi de diversos projectes dins de 
l'àrea. Es busca també agilitar els terminis de tramitació i atorgament de les llicències 
d'obres. 
La revisió del POUM afecta a diverses propietats que el bisbat de Vic, té al municipi i 
caldrà parlar-hi sobre el desenvolupament futur. En concret envers els terrenys situats 
al costat de la zona esportiva i envers l'edifici del Casal. 
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Sr. Capdevila Àrea de Promoció Econòmica.- Informa que s'està estudiant una 
millora en el mercat setmanal amb la introducció de productes del Moianès i també de 
productes ecològics. La ubicació dels nous marchants serà a la nova plaça davant del 
CAP. Es busca dinamitzar l'àrea comercial de la vila amb la incorporació de noves 
ofertes que serveixin també com a aglutinador de la comarca. Caldrà vetllar també pel 
control dels productes que s'hi ofereixin. 
 
Sr. Martínez Àrea de Festes Tradicionals.- Presenta la documentació relativa als 
estat de comptes de les següents festes:  
- Festa Major 2011, ha tingut un cost de 19.000 € i s'han obtingut uns ingressos de 
12.000 €. 
- Festa barroca 2011, no ha tingut cap cost. 
- Caga Tió 2011, es podrà fer a cost zero. 
- Festes Populars, han tingut un cost de 8.700 € sobre una previsió inicial de 20.000 €. 
Sr. Torres.- S'han tingut en compte els costos de la brigada i de la Policia Local? 
Sr. Martínez.- Hi están completament inclosos. 
Sr. Navarro.- Caldria imputar en el pressupost de cada regidoria, els costos de la 
Policia Local i la brigada derivats de les seves activitats.  
 
Sr. Alcalde.- Informa que el dia 28 de novembre de 2011 es va signar davant de 
notari l'escriptura de constitució de la Societat Moianès Desenvolupament SL, per tal 
de poder gestionar diversos serveis dels pobles del Moianès en forma mancomunada, 
així com per a gestinar el funcionament de l'Eco-Museu. 
 
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. Es produeix una 
intervenció. 
 


