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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2013, NÚM. 11 
 

Data i hora d'inici: Dia 3 d’octubre de 2013 a les 20.30 hores 
Data i hora de finalització: Dia 3 d’octubre de 2013 a les 23.05 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. Juan Maria Navarro i Clarà  
Sr. LLorenç Fort i Vidal 
Sra.  Sara Verdaguer i Vilaró 

Sra. Montserrat Petitbó i Picañol 
Sr. Josep Pladevall i Moya 

Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
Sra. Maria Mercè Monrós  i Tarté 
 

Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 

 
O R D R E   D E L   D I A 

 

A - ASSUMPTES A DELIBERAR  
 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 04/07/2013 

L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data quatre de juliol de 

dos mil tretze, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha 
objeccions per part dels assistents. 
 

Atès que no es proposen esmenes, el sr. Alcalde declara aprovada l’acta per 
unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent 

 
2. APROVACIÓ INICIAL  DEL PROJECTE DE REFORMA D’UN MUR I 

D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANTA MAGDALENA. 
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Les regidores Montserrat Petitbó Perarnau i Maria Mercè Monrós i Tarté abandonen la 
sala de sessions per considerar que s’han d’abstenir en la deliberació i la votació del 

present dictamen (art. 96 del ROF). 
  
DICTAMEN 

 
Vist el Projecte d’Obres Municipals Ordinàries del carrer Santa Magdalena titulat 

“Projecte de Reforma d’un Mur i d’Urbanització del carrer de Santa Magdalena”, 
 
Atès allò que disposa la legislació de règim local vigent en matèria d’aprovació de 

projectes d’obres municipals ordinàries, 
 

Considerant que el finançament d’aquestes obres requereix la imposició de 
contribucions especials, 
 

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals per mitjà del qual es constata l’existència 
de benefici especial per a les finques confrontants amb el carrer de Santa Magdalena i 

proposant com a criteri de repartiment el de metres lineals de façana. 
 
Atès allò que disposa la legislació d’hisendes locals vigent en matèria d’imposició i 

ordenació de contribucions especials,  
 

Vista la conformitat dels tècnics que signen al peu d’aquesta proposta, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data 26 de 

setembre de 2013 es proposa al Ple l’adopció dels següents   
 

ACORDS 
 
Primer.-Aprovar inicialment el projecte d’obres municipals ordinàries titulat “Projecte 

de Reforma d’un Mur i d’Urbanització del carrer de Santa Magdalena”. 
 

Segon.-Sotmetre el projecte aprovat inicialment a informació pública durant el termini 
de quaranta-cinc dies hàbils, per tal que s’hi puguin deduir reclamacions i al·legacions, 

mitjançant la inserció d’edictes al BOP, al Tauler i a la Web municipal. 
 

Tercer.-Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials per al finançament 

d’aquestes obres. 
 

Quart.- Aprovar inicialment l’ordenació d’aquestes contribucions per mitjà de 
l’Ordenança Fiscal Particular que s’insereix a l’annex. 

 

Cinquè.- Sotmetre els acords d’imposició i ordenació de contribucions especials 
aprovats a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies hàbils, per tal 

que s’hi puguin deduir reclamacions i al·legacions, mitjançant la inserció d’edictes al 
BOP, al Tauler i a la Web municipal. 
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Sisè.- Condicionar l’eficàcia de les resolucions adoptades a l’aprovació definitiva del 
Pressupost de la Corporació que haurà de recollir la despesa projectada i les seves 

fonts de finançament. 

 

Annex 

 

ORDENANÇA FISCAL PARTICULAR DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE LES 

OBRES DE REFORMA D’UN MUR I D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANTA 
MAGDALENA 

 

Primer.- Aquesta Ordenança Fiscal Particular té per objecte regular l’ordenació de les 
contribucions especials que han de finançar el projecte “Reforma d’un mur i 

urbanització del carrer de Santa Magdalena”, la imposició de les quals ha estat 
acordada per resolució del Ple de l’Ajuntament de Moià de data tres d’octubre de dos 
mil tretze. 

 
Segon.- El cost total projectat de l’obra és de 290.977,00 € dels quals 190.148,00 € 

es financen per mitjà d’una subvenció del PUOSC i la resta es repartirà entre els 
propietaris dels immobles confrontants amb el carrer en un 90 % (90.746,10 €) i 
l’Ajuntament de Moià en un 10 % (10.082,90 €). 

 
Tercer.- El mòdul de repartiment de la part del cost de l’obra a càrrec dels propietaris 

dels immobles especialment beneficiats per l’actuació serà el de metres lineals de 
façana.  

 

Quart.- A efectes informatius s’adjunta a l’annex un avanç de les liquidacions 
provisionals que resulten de l’aplicació d’aquest paràmetre. Les liquidacions 

provisionals es giraran en el moment de l’adjudicació del contracte d’execució de l’obra 
i les definitives quan aquesta finalitzi. 

 

Cinquè.- Els propietaris afectats per les obres podran constituir-se en associació 
administrativa de contribuents en el període d’exposició al públic d’aquesta ordenança, 

de conformitat amb el previst a l’article 36.2 del RDL 2/2004 de 5 de març. 
 

Sisè.- L’Ajuntament exigirà el pagament avançat de les contribucions en funció del 
cost d’obra previst pels sis mesos següents a la data d’expedició de les liquidacions 
provisionals a l’empara de l’article 33.2 del RDL 2/2004 de 5 de març. 

 
Setè.- En tot allò que no s’hagi previst en aquesta Ordenança Fiscal Particular serà 

d’aplicació l’Ordenança Fiscal General de les Contribucions Especials de l’Ajuntament 
de Moià. 
 

       90.746,10 
    referència cadastral    façana efectiva TOTAL   Quota indiv 

        
1   4993401DG2249S0001FS   8,38 2,99%   2.709,61 
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2   4993402DG2249S0001MS   4,39 1,56%   1.419,47 

                

3   4993403DG2249S0001OS   4,64 1,65%   1.500,31 

                

4   4993404DG2249S0001KS   9,9 3,53%   3.201,09 

                

5   4993405DG2249S0001RS   8,39 2,99%   2.712,84 

                

6   4993406DG2249S0001DS   5,36 1,91%   1.733,12 

                

7   4993407DG2249S0001XS   4,85 1,73%   1.568,21 

                

8   4993408DG2249S0001IS   4,69 1,67%   1.516,48 

                

9   4993409DG2249S0001JS   9,86 3,51%   3.188,16 

                

10   4993410DG2249S0001XS   9,29 3,31%   3.003,85 

                

11   4993411DG2249S0001IS   4,68 1,67%   1.513,24 

                

12   4993412DG2249S0001JS   4,38 1,56%   1.416,24 

                

13   4993413DG2249S0001ES   8,73 3,11%   2.822,78 

                

14   4993414DG2249S0001SS   5,96 2,12%   1.927,12 

                

15   4993415DG2249S0001ZS   4,16 1,48%   1.345,11 

                

16   4993416DG2249S0001US   4,6 1,64%   1.487,38 

                

17   4993417DG2249S0001HS   4,18 1,49%   1.351,57 

                

18 ABX1ER 4993418DG2249S0002ED   1,06 0,38%   341,23 

19 A1ER1ER 4993418DG2249S0003RF   1,49 0,53%   482,86 

20 A2ON1ER 4993418DG2249S0004TG   1,42 0,51%   459,51 

21 BBX1ER 4993418DG2249S0005YH   0,97 0,35%   315,15 

22 B1ER1ER 4993418DG2249S0006UJ   1,01 0,36%   326,07 

23 B2ON1ER 4993418DG2249S0007IK   1,09 0,39%   351,31 

24 ASM01 4993418DG2249S0008OL   2,12 0,76%   685,70 

        9,16 0,00%     

25   4993419DG2249S0001AS   4,04 1,44%   1.306,30 

                

26   4993420DG2249S0001HS   5,67 2,02%   1.833,35 

                

27   4993421DG2249S0001WS   18,7 6,66%   6.046,51 
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28   4993423DG2249S0001BS   12,64 4,50%   4.087,05 

                

29   4993424DG2249S0001YS   8,37 2,98%   2.706,38 

                

30   4993425DG2249S0001GS   11,44 4,08%   3.699,04 

                

31   5094125DG2259S0001QH   34,43 12,27%   11.132,69 

                

                

32   5094129DG2259S0001FH   14,88 5,30%   4.811,34 

                

33   5094130DG2259S0001LH   12,51 4,46%   4.045,02 

                

34   5094131DG2259S0001TH   7,48 2,67%   2.418,60 

                

35   5094132DG2259S0001FH   5,26 1,87%   1.700,78 

                

36   5094133DG2259S0001MH   22,05 7,86%   7.129,70 

                

37 CASA PARC 5094135DG2259S0001KH   7,58 2,70%   2.450,94 

                

    280,65 100,00%   90.746,10 

 
Sr. Clusella.- Exposa que aquest projecte consta de dues fases i que es proposa 
aprovar el repartiment de les contribucions especials i l’ordenança. Es tracta de 

l’arranjament del carrer i del mur. El mur ja no té la funció de contenció i representa 
un risc. Explica com es farà l’obra i amb quins materials. Afegeix que s’enretirarà uns  

pocs metres cap al parc, per donar més amplitud al carrer i espai pels vianants. 
 
Emfatitza sobre les contribucions especials que es  tracta de l’aprovació inicial, que hi 

haurà un període d’exposició pública per poder fer-hi al·legacions de quaranta-cinc dies 
hàbils. Aquesta aprovació inicial no implica la seva imposició, i creu que els veïns hi 

han de dir la seva, que tenen l’última paraula de si volen fer-ho o no ja que hi han de 
col·laborar econòmicament, tot i ésser necessària pel repartiment de les quotes i que 
els veïns sàpiguen l’import que els pertoca. 

 
El repartiment de quotes es fa per metre lineals ja que sembla que jurídicament té 

més sustentació. Els metres de façana del parc, per la seva condició de zona verda que 
no es pot hipotecar ni vendre, no s’inclouen en el repartiment de quotes, no és objecte 
que entri a l’apartat de contribucions especials 

 
S’ha introduït una modificació que inclou en el repartiment la part de la façana de 

l’immoble propietat de l’Ajuntament, del final del carrer. L’Ajuntament doncs hi 
participarà com un veí més.  
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El pressupost total és de 290.977,00€ del quals 190.148,00€ es finançaran amb una 
subvenció del PUOSC i la resta fins el total de l’obra s’aplicaran les contribucions 

especials als veïns. L’Ajuntament hi aporta un 10% o sigui 10.082,90€ i els veïns 
90.746,10€. D’aquests imports se n’ha extret les liquidacions provisionals de les 
contribucions especials que corresponen als veïns. 

 
Sr. Alcalde.- La modificació que s’ha introduït és en base a un debat i a una inquietud 

del grup de Convergència i Unió, de la Maria. Segons la nostra assessoria jurídica no 
caldria que hi fos, però davant el dubte s’hi afegeix i incrementarà l’aportació 
municipal que serà uns 2.500€, un 2,7€%, del previst inicialment perquè ben mirat 

aquesta propietat municipal es podria arribar a vendre en algun moment. 
 

Sra. Tarter.- El tema de què potser no s’hauria d’introduir, a mi m’han explicat una 
altra cosa, m’han dit que en aquest cas justament les propietats municipals s’havien de 
distingir entre si era aprofitable o no, a nivell de si una parcel·la la podríem vendre o 

no, aleshores aquestes haurien de contribuir, a mi m’han dit, m’han explicat això, per 
tant sí que entenc que s’ha d’introduïr. 

 
Sr. Alcalde.- No ho ha dit en sentit negatiu. 
 

Sra. Tarter.- Doncs ho ha semblat. 
 

Sr. Alcalde.- No era en aquest sentit, espero que acceptis les meves disculpes. Era en 
el sentit que això no es fa mai, que es pot discutir si la vivenda pot ser objecte de 
venda o no i que s’hi ha incorporat, no per fer-te feliç, sinó perquè era una aportació 

positiva i gràcies a la teva aportació s’hi ha incorporat i ens assegurem molt més. 
 

Sra. Tarter.- Ara m’ha agradat més. Sobre el projecte agraeixo a l’Albert l’esforç que 
ha fet d’explicar-lo a tots els veïns i aplaudeixo aquesta voluntat i ho continuarem fent. 
Ell també sempre ha vinculat l’obra del carrer amb la decisió dels veïns. El tema del 

mur em sembla que tenim tots clar que s’ha de fer, si que és veritat que el tema de la 
urbanització del carrer sempre s’ha deixat a l’aire, de què l’última paraula la tindrien 

els veïns. Jo sempre he comentat a veure com seria aquesta votació, i al final avui 
m’han dit que ja ha pres la decisió i suposo que ja els ho explicarà als veïns, però és 

clar, jo no sé quin sentit té que avui votem això, quan ens hem compromès i li 
respecto i l’hi aplaudeixo a què l’última paraula la tinguin els veïns, no sé perquè 
primer ens hem de manifestar en un ple, quan no sabem què opinen els veïns, no? 

definitivament. Clar, jo no sé si és millor, he vist un registre de sortida que heu 
convocat els veïns per dilluns a les vuit, no sé si ja fareu les votacions i què els hi 

direu, o no sé si és millor ja esperar a veure dilluns què passa i com que tenim un ple 
aquí a la cantonada que són les ordenances aquest mateix mes, esperar què diuen i 
aprovar en el ple el que toqui, el que ells decideixin, no ho sé, com ho valoreu això, no 

sé quin sentit té avui voto que sí, voto que no, quan potser la vinculació aquesta que 
sempre s’ha fet i que t’aplaudeixo, si els veïns al final decideixen que no del c/ Santa 

Magdalena, ja haurem aprovat nosaltres que sí, què ens farem? Un auto, un auto...no 
acabo...no sé quin sentit té tot això, no?. No sé si és millor que ho retirem i en parlem 
després o “bueno”..quedava una mica així...no?. No sé si ho vols comentar, el tema 

aquest, com ho pensaves enfocar? 
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Sr. Clusella.- Es convoca als veïns pel dilluns i se’ls explicarà el que hem parlat aquí 
en el Ple, se’ls notificarà el repartiment de les quotes, si s’aprova. Perquè aprovar-ho 

primer? Per poder informar als veïns partint d’un document que tingui fermesa que és 
l’aprovació del Ple. No tirar-ho endavant no implica res, si no es tira endavant no passa 
res, és una aprovació inicial per la qual en podrem parlar i tirar-ho endavant. És una 

proposta de repartiment vinculada al projecte. Si els veïns no ho aproven, aquesta 
aprovació del Ple queda a l’aire i no passa res. Reitero que són aprovacions inicials que 

ens permeten començar-ne a parlar en ferm, per poder-ho tirar endavant. 
 
Sr. Alcalde.- Aquesta seria la voluntat tècnica i la voluntat política seria que 

l’Ajuntament aprova que l’obra s’ha de fer, que és important. Si els veïns entenguessin 
que per ells no es considera important, veurem la manifestació d’unes opinions 

particulars i legítimes que van en contra de l’opinió del Ple, que no és pas negatiu això, 
però que és important demostrar que la voluntat del consistori, si s’aprova, és que 
aquesta estructura és important i la volem fer, sense obviar la voluntat dels veïns. 

Hem de deixar clar que és important i estratègic pel municipi, per la comunitat, 
l’aprovació inicial. A mi no em fa vergonya retirar una cosa en què els afectats no hi 

estan d’acord, però crec que nosaltres com a representants hem de dir si ens sembla o 
no interessant i des de la legitimitat i el diàleg acabar decidint el què. Aquestes serien 
doncs la voluntat política i la tècnica. 

 
Sra. Tarter.- La tècnica, ja t’ho dic, sempre ens hem posat d’acord, que el projecte 

està molt bé i, a més a més, l’ha fet en David que com més coneixem l’arquitecte més 
confiança ens dóna. El mur és imprescindible, és evident que té un interès general per 
tots, perquè hi ha el CAP allà, el que és discutible és si el CAP havia de ser allà, això és 

un altre tema, però és un carrer que és primordial, amb això no hi tenim res a dir, 
però un cop això queda aprovat si els veïns diuen que no, aquí no ho posa enlloc que 

no es farà, llavors, ja estarem amb què ho vaig dir, no sé què i com que a mi això... 
 
Sr. Alcalde.- Les actes del Ple son públiques, donen fe del que s’ha discutit i s’ha dit. 

Aquí el que s’ha dit és: si els veïns no hi estan d’acord, no els sembla interessant o no 
volen, ens ho haurem de replantejar. Si es posa a votació i s’aprova quedarà molt clar. 

Les actes reflecteixen el que hem dit, no està posat a la proposta de resolució, però 
queda dit a l’acta. 

 
Sra. Tarter.- Que quedi clar que estem d’acord amb el projecte, amb el mur, amb el 
carrer, i que estem molt d’acord amb donar l’última paraula als veïns, això eh, Anna, 

que quedi... estem molt d’acord amb tot. L’últim apartat que és el sisè, la vinculació 
amb el pressupost del 2014 és l’altre punt, no, de què hem de deixar clar que si votem 

avui que sí, que no estem dient que aprovarem el pressupost del 2014, perquè el 
problema que tindré amb el pressupost del 2014, que tindrem com a grup, és que 
igual estic d’acord, amb aquesta partida, però amb tot no podré votar de manera 

separada, no?, llavors aquí l’interventor també ens ha dit que en cas de no posar-nos 
d’acord amb el pressupost, i que no hi hagués pressupost pel 2014 que estigués 

prorrogat, que no tindria problema per fer-ho perquè la partida..bé res a dir.. que era 
molt complicat ficar-ho en el 2013 a nivell tècnic, llavors aquí doncs ja hem comentat 
abans amb l’Albert, que cap problema i “bueno” el tema doncs, això, de què, clar, és 

cert que nosaltres varem parlar a la comissió informativa d’aquesta inquietud, però 
que és clar no se’ns ha dit res fins avui tampoc. Ja ho sé, eh?, però clar, o sigui... 
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Sr. Alcalde.- Perdona, l’assessor jurídic ha vingut avui, perquè era important aclarir 
aquest tema perquè ahir no podia venir i avui tenia un ple a Santa Susanna, és que ja 

més sacrificis i esforços... 
 

Sra. Tarter.- Dionís has d’entendre que si avui m’ho ha explicat l’assessor és perquè 
jo he passat per aquí. 
 

Sr. Alcalde.- T’ho ha explicat perquè li vaig dir que vingués avui a explicar això i 
altres coses 

 
Sra. Tarter.-  A mi m’ho ha explicat perquè jo estava aquí, llavors això sap greu. I 
més quan era una inquietud que varem dir dijous. 

 
Sr. Alcalde.- Ahir va ser quan em va dir en Miquel que tenia la possibilitat de venir, 

perquè jo li havia dit el dimarts que si el dimecres no venia, era molt important que 
vingués el dijous. Fins ahir tarda no va decidir que venia, que s’ho podia muntar 
perquè avui havia de fer dictamens i coses pel Ple a Santa Susanna. Ahir vàrem 

quedar que  avisaríem per a poder-ne parlar, però és que jo tampoc ho sabia.  
 

(algú fa un comentari sense connectar el micròfon) 
 
Sra. Tarter.- És el que hi ha, exacte. 

 
Sr. Navarro.-  Jo encara quedo més sorprès que venint avui a explicar-ho no m’hagin 

avisat a mi. Vaig pujar ahir, vaig pujar dilluns, vaig pujar cada dia demanant-t’ho, 
l’informe, l’informe, perquè ens varem reunir ahir vespre precisament per prendre 
l’acord i si no teniu informe votarem que no, quan considerem que el carrer s’ha de 

fer, que els veïns no s’ho han de deixar perdre, perquè la subvenció és realment 
important, però sí que volem que participin els veïns. En els grups del consistori jo em 

sento molt malament, diguem jo per un cantó hauria de votar que no, perquè m’heu 
exclòs, no m’heu explicat res.  L’Albert se m’ha assegut aquí un moment abans i m’ho 

ha explicat. L’informe l’hauríem de tenir i, almenys, trucar i dir no el tindrem ho 
ajornem, no n’he sabut res, ara, ja te’l donaré, ja t’ho explicaré al final. El que han de 
pagar els veïns pel parc que sigui de llei que no ho fem malament, però és clar, ni 

se’ns ha trucat, ni se’ns ha explicat, sempre hem de fer el vot de confiança i si votem 
que no aleshores encara sentiré gent propera a Ara, dient que només anem tocant els 

pebrots, perquè algun familiar m’ho ha repetit varies vegades. Ja em sap greu dir que 
no, però és que si dic que sí, que voto que sí, també tinc una recança dintre meu que 
m’han menyspreat. Si t’han avisat a tu Maria estàs prou de sort. 

 
Sr. Alcalde.- No, no l’hem avisada. En Miquel l’hem fet venir per despatxar perquè ni 

jo ho sabia. 
 
Sr. Navarro.-  No ho tinc gens clar, llavors també hi ha el tema del pressupost que 

seria més fàcil aquest acte de voluntat de tots, doncs posem-ho en el pressupost que 
devem tenir partides sobrants. Quan diuen ho farem l’any que ve, un dia parlant amb 
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Hisenda potser una petita part de la PIE, que com que no ens la reclamen, la podem 
destinar a fer algun carrer, però la destinem a aquest any, per fer-ho l’any que ve?, 

perquè potser no hi serem a temps?, seria el mateix cas no potser. Tampoc ho tinc 
massa clar potser. Aquest acte de fer ja l’haguéssim fet avui de posar les contribucions 
especials perquè ja el volem fer, el que les formes sí que no ens agraden. 

Per altra part el que hi veiem, jo ja ho vaig dir, sobretot el tema de les peces del terra 
que tinguin molta cura els directors de l’obra i demés, perquè tots els carrers que es 

fan amb aquest tipus de peces a tot arreu ballen. Hi ha dos temes més: un és el tema 
el pàrquing del Solà, perquè si hi posem unes peces maques al carrer i no hi fem res al 
pàrquing el farem malbé el carrer, no sé si el contracte acaba a final d’any. Si no 

renovéssim l’hauríem de rebaixar, fer-hi una obra important, no? Ho hauríem de 
rumiar. Si hem de tenir aquest pàrquig per quatre o cinc anys més, algun tipus 

d’arranjament hauríem de fer; l’altre és el de la circulació, diu que hi ha un estudi de 
viabilitat, però sinó m’equivoco, fem el revés del que teníem, ara és de baixada. Si en 
un altre moment volem fer servir el pàrquing hauran de pujar per aquí. L’entrada és al 

c/ de la Tosca i estava pensat pujar per Santa Magdalena i baixar per la Tosca, l’estudi 
és complicat, seria una cosa més a tenir en compte. Després de les explicacions ja no 

sé si haig de votar que sí o que no. Ahir vàrem quedar: si no tenim l’informe votem 
que no, jo que he anat a reunions amb els veïns i jo he anat seguint, aleshores arriba 
aquest punt i jo ja no ho sé, que cadascú faci el que li sembli. Quan he entrat volia 

votar que no, però després m’ho expliquen i potser votaré que sí, però no ho sé, 
perquè realment sempre acabem claudicant i encara m’he de sentir només aneu a 

tocar els collons. També em sap greu quan em diuen això, perquè deu ni dó els 
esforços que hi estem posant. I tu Montse ho saps, que si m’haguéssis trucat... no he 
pujat aquest matí expressament, perquè he pensat, si pujo els molesto, ho veig, si vas 

demanat coses. Vaig pujar ahir, vaig parlar amb en Lluís i va dir no ho tenim, bé doncs 
quan ho tingueu m’ho envieu, m’ho dieu. He pensat no hi tornis a pujar, perquè tenen 

prou feina. Pujo, no hi és l’Anna allà, has de buscar per tota la casa i total a mi tampoc 
em necessiten, però em sento que hi participaran més els veïns que jo estant dins el 
consistori.  

 
Sra. Mascaró.- Sembla que aquesta pregunta legal que s’ha respost avui sigui el 

focus principal de tot el punt, quan l’important és el projecte que tots dieu que està tan 
ben fet. 

 
Sr. Tarter.- Glòria estem d’acord amb el mur, el parc, però potser ho hauríem de 
retirar, i que els veïns.....ha quedat clar això eh?, que tenim intenció de fer-ho i que és 

una gran oportunitat pels veïns, perquè hi ha una subvenció molt alta que no sabem si 
mai hi tornarà a ser. Claríssim i esperem a veure si dilluns se’ls pot...”bueno”, no, 

però... 
 
(parlen diferents regidors alhora) 

 
Sr. Santauegènia.- Sobre el que ha comentat el sr. Navarro del pressupost comenta 

que es podia fer una modificació de crèdits, però com que no es farà aquest any, 
aquests diners no s’aplicaran i aniran al romanent i el tenim negatiu. L’any que ve, 
d’un romanent negatiu no podem tibar aquests diners o bé s’hauria de fer una 

modificació de crèdits o aplicar-ho al pressupost i no cal fer la feina dues vegades, 
fem-ho l’any que ve. Ni que ho fem ara, no servirà per l’any que ve. 
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Sr. Navarro.- És doble feina, “bueno” que la facin, tampoc és tan problemàtic. 

Nosaltres al final...ara un moment hem parlat i votarem que sí. 
Només penso què passaria si tinguéssiu majoria, hi treballeu molt però vosaltres vareu 
decidir treballar sols, nosaltres haguéssim seguit. L’Albert s’hi ha esforçat, però 

aleshores quan és l’hora, aquest petit error de no dir-nos aquí tens l’informe, llegiu-lo, 
però no ens tenen per res, com que al final acabarem votant que sí...és això només. 

 
Posat a votació el Ple de la Corporació per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
srs./es Guiteras, Clusella, Capdevila, Santaeugènia, Ferrer, Mascaró, Navarro, Fort, 

Verdaguer, Pladevall i Tarter i amb les abstencions de Petitbò i Monrós, aprova el 
present dictamen. 

 
3. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE I PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LA FRANJA 
PERIMETRAL DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE LA URBANITZACIÓ LA 

MONJOIA 
 

DICTAMEN 

 
Vist allò que disposa la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de Mesures de Prevenció d'Incendis 
Forestals a les Urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la Trama Urbana i el 

Decret que la desplega 123/2005, de 14 de juny, segons la qual els ajuntaments han 
de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i 

les instal·lacions afectades per aquesta Llei.  
 
Atès que correspon al ple de l'ajuntament d'aprovar aquest plànol de delimitació, el 

qual, i una vegada aprovat, s'ha de trametre al Departament de Medi Ambient. 
 

Vist el projecte i el plànol de delimitació de la franja perimetral de protecció contra 
incendis de la Urbanització la Monjoia, elaborat per l’enginyer tècnic forestal Camilo 
Rahola Salleras de l’empresa Punt Forestal SL. 

 
Vista la conformitat dels tècnics municipals competents amb la proposta . 

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data 26 de 

setembre de 2013 es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte i el plànol de delimitació de la franja 
perimetral de protecció contra incendis de la Urbanització Monjoia elaborat per 

l’enginyer tècnic forestal Camilo Rahola Salleras de l’empresa Punt Forestal SL. 
Segon.- Sotmetre el projecte i el plànol aprovat a informació pública, mitjançant la 
inserció d’anuncis al BOP i al tauler d’anuncis per un període d’un mes. 

Tercer.- Demanar informe a la Direcció General del Medi Natural. 
 

Sr. Clusella.- Els habitatges rurals han de mantenir unes franges netes de vegetació  
com a mínim d’uns 25 metres entre la façana i el bosc,  amb una baixa densitat 
d’arbres que en cas d’incendi els protegirà. Ha sigut difícil d’aplicar el que disposa 
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aquesta Llei. Alguns habitatges han fet feina però d’altres no. Aquest projecte de la 
Monjoia és el primer que fem a Moià amb l’assessorament de la Diputació. 
 

Sra. Tarter.- El cost ve d’una subvenció tramitada des de Medi Ambient. Hem de 
treballar per aconseguir el projecte de Montví i hi votarem a favor. 
 

Sr. Clusella.- Sí, el recurs tècnic ve de la Diputació, és una tasca que va iniciar 
l’anterior regidor de Medi Ambient i continuem la seva tasca  

 
Sr. Navarro.- També votaran a favor perquè creu que s’ha de fer i espera també 
poder aconseguir el projecte de Montví.  

 
Sr. Alcalde.- En les urbanitzacions que no estan recepcionades és un risc molt gran 

en cas d’incendi perquè si a algú se li cremés la cas no es podria reconstruir. 
 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 

dictamen.   
 

 
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE LA UAU NÚM. 1 DEL CONVENI URBANÍSTIC DE 

FINALITZACIÓ DE LES OBRES.  
 

DICTAMEN 
 
Vist l’Acord del Ple de 24 de maig de 2013, pel qual s’aprova inicialment el CONVENI 

DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UAU 1 DE MOIÀ signat el 15 
de maig de 2013 per l’alcalde i GEMMA BUXADÉ VIÑAS, en representació de DORDAL 

BAGES S.L., juntament amb la Modificació del Projecte d’Urbanització regulada per 
aquesta conveni. 
 

Considerant que l’acord d’aprovació inicial del conveni urbanístic i la modificació del 
projecte d’urbanització varen esdevenir definitius per falta  d’al·legacions durant el 

termini d’informació pública de l’expedient,  
 

Vista la petició presentada en data 18 de setembre de 2013 pels tècnics redactors del 
projecte d’urbanització, 2 BMFG S.L.P., aportant la modificació del plànol “O01- 
Replanteig escala planta i secció general” i el plànol “O02-Replanteig escala Modulatge, 

seccions i detalls” com a complementaris del plànol anomenat “A17” contingut en la 
documentació del modificat de projecte d’urbanització,  

 
Vist que els plànols impliquen la modificació del nombre de graons en els trams definits 
amb anterioritat en el plànol A17 i que la modificació només implica una adequació 

dels trams, amb la finalitat d’optimitzar l’impacte amb la topografia existent 
aconseguint una major adaptació al terreny natural i alhora no implica un canvi 

substancial en el projecte de modificació de la urbanització de la UAU-1, en 
conseqüència, 
 

Vist l’informe favorable de l’Arquitecte Municipal, 
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Considerant que la modificació proposada, ultra no tenir caràcter essencial afecta 

únicament les obres d’urbanització complementàries de la UAU-1, 
 
Considerant que en virtut de l’establert per l’article 89 del Text refós de la Llei 

d'Urbanisme de Catalunya 2010 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost els projectes 
d'urbanització complementaris no requereixen el tràmit d'informació pública, 

 
Vista la conformitat dels tècnics que signen al peu d’aquesta proposta, 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data 26 de 
setembre de 2013 es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 
 

Primer.- Constatar l’aprovació definitiva per inexistència d’al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública de la “Modificació del Projecte d’Urbanització per la Unitat 

d’Actuació Urbanística número 1, UAU 1, situada al Nord Est del Casc Antic, a sobre del 
carrer Passarell i a la dreta de la UAU 18, a Moià.” 
 

Segon.- Constatar l’aprovació definitiva per inexistència d’al·legacions durant el 
termini d’informació pública del “Conveni Urbanístic de Finalització de les obres 

d’urbanització de la UAU 1” associat a l’esmentada modificació, signat entre l’Alcalde i 
GEMMA BUXADÉ VIÑAS, en representació de DORDAL BAGES S.L., en data 15 de maig 
de 2013. 

 
Tercer.- Aprovar la modificació del plànol “O01- Replanteig escala planta i secció 

general” i el plànol “O02-Replanteig escala Modulatge, seccions i detalls” en la forma 
proposada pels tècnics de la promotora en data 18 de setembre de 2013. 
 

Quart.- Publicar les resolucions definitives d’aprovació de la modificació del projecte 
d’urbanització i del conveni urbanístic al BOP, al tauler d’anuncis i a la web municipal. 

 
Cinquè.-Notificar la resolució presa als promotors de la modificació amb els 

advertiments processals de rigor. 
 
Sr. Clusella.- Ja s’havia fet l’aprovació inicial i s’aprofita aquesta aprovació definitiva 

per aprovar també la modificació del plànol segons proposta feta pels arquitectes del 
propi promotor. 

 
Sra. Tarter.- A canvi de signar el conveni es feia l’obra d’asfaltar una part del carrer 
Joaquim Sala sense cost. 

 
Sr. Navarro.- Comenta que hi votaran a favor. 

 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present 
dictamen. 
 



 
 

Pàg. 13/28 

5. ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL DESISTIMENT D’EXPROPIACIÓ DELS 
TERRENYS OCUPATS PEL PASSATGE SANT PERE. 

 
DICTAMEN 
 

Vist l’Acord del Ple de 4 de juliol de 2013, pel qual s’aprova inicialment el desistiment 
de l’expropiació dels terrenys ocupats pel Passatge Sant Pere iniciada pels Decrets 

d’Alcaldia de 18 de juny de 2004 i 22 de febrer de 2007. 
 
Vista l’al·legació presentada pel senyor Jordi Matamala i Cunill, advocat, en 

representació de la senyora Concepció Tantiñà Padrisa durant la informació pública de 
l’Acord d’aprovació inicial del desistiment, manifestant: 

 
 Que el vial que es pretenia expropiar és un vial públic. 
 Que la senyora Tantiñà no va ser present a la reunió de 23 de gener de 2013. 

 Que el desistiment de l’expropiació pot ésser encertat, perquè els terrenys 
pertanyen al domini públic des de temps immemorial. 

 Que encara que els terrenys fossin de titularitat privada la condició de Sòl 
Urbà No Consolidat de les parcel·les que afronten al vial, obligaria als 
propietaris a cedir-los gratuïtament al municipi en virtut de l’establert per 

l’article 44.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 

Considerant que el senyor Jordi Matamala i Cunill no acredita la representació invocada 
de la senyora Concepció Tantiñà Padrisa per cap dels mitjans legalment establerts,  
 

Considerant, que l’Ajuntament comparteix l’opinió del senyor Jordi Matamala i Cunill en 
el sentit que hi ha múltiples factors que permeten atribuir al passatge de Sant Pere la 

condició de vial públic de propietat municipal,  
 
Considerant que aquesta presumpció és, precisament, un dels elements sobre els quals 

gravita principalment el desistiment de l’expropiació que es vol acordar, 
 

Considerant, pel que fa a la petició de l’escrit d’al·legacions que el que s’hi demana no 
guarda relació amb la part dispositiva de l’acord sotmès a informació pública, 

purament circumscrita a decretar el desistiment de l’expropiació indegudament 
iniciada, 
 

Vist l’escrit d’al·legacions col·lectiu presentat pel senyor Josep Roca Valldeoriola, 
Bernat Vilajoana Alsina i Concepció Tantiñà Padrisa, en la qual es manifesta l’oposició a 

l’Acord per falta de convocatòria a la reunió de la totalitat dels afectats per la 
resolució; per no haver-se convocat una segona reunió i perquè en el Ple de 4 de juliol 
de 2013, una part dels afectats varen manifestar verbalment el seu desacord amb la 

resolució, 
 

Considerant que aquesta al·legació tampoc qüestiona el contingut material de la 
resolució sotmesa a informació pública, limitant-se a expressar algunes queixes d’ordre 
formal irrellevants als fins de l’acord, 
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Vista la conformitat amb la proposta expressada pels tècnics que signen al peu 
d’aquesta, 

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data 26 de 
setembre de 2013 es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-Desestimar íntegrament les al·legacions presentades durant el tràmit 
d’informació pública i audiència de l’Acord d’aprovació inicial del desistiment de 

l’expropiació dels terrenys ocupats pel Passatge Sant Pere iniciada pels Decrets 
d’Alcaldia de 18 de juny de 2004 i 22 de febrer de 2007, pels motius que consten als 

antecedents d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el desistiment de l’expropiació dels terrenys ocupats 

pel Passatge Sant Pere iniciada pels Decrets d’Alcaldia de 18 de juny de 2004 i 22 de 
febrer de 2007. 

 
Tercer.- Notificar la resolució presa als afectats i publicar-la a la Web, al BOP i al 
Tauler d’Anuncis amb els advertiments processals de rigor. 

 
Sr. Clusella.- Es reitera el desistiment de l’expropiació. Les al·legacions presentades 

no motiven a modificar el desistiment i reitera que ara no determinem si el passatge és 
públic o privat però que sí és cert que no hi ha diners per tirar endavant l’expropiació. 
 

Sra. Tarter.- Deixar clar que tanquem un procediment administratiu d’expropiació. 
 

Sr. Navarro.- Si acabés essent particular hi ha un enllumenat públic que potser 
hauríem de treure. 
 

Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen. 
 

6. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS 
ESCOLARS 

 
DICTAMEN 
 

Vista la sol·licitud presentada per Aramark, SA actual concessionari del servei de 
menjadors escolars, demanant la modificació del contracte en els termes que es dirà 

seguidament, per tal d’atendre les peticions verbals que ha rebut d’alguns usuaris, 
 
Considerant que en virtut de l’establert en el plec de clàusules, una vegada 

perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació competent només podrà introduir 
modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, de conformitat 

amb el previst al TRLCSP, 
 
Considerant que les modificacions proposades no tenen caràcter substancial i s’estimen 

d’interès públic, perquè s’estableixen, bàsicament, en benefici de determinats 
col·lectius d’usuaris del servei, 
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Vista la conformitat verbal amb els preus proposats expressada per l’AMPA DELS 

GARROFINS, 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data 26 de 

setembre de 2013 es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-Modificar el contracte de gestió del servei municipal de menjadors escolars 

en els termes proposats pel contractista en l’escrit que ha presentat en data vint de 
setembre de  dos mil tretze que es reprodueix seguidament: 

 
JOSEP ORRIOLS i ROCA (IN SITU) 
- PREUS: MENJADOR FIX: 6,20 € IVA inclòs preu unitari per menú i dia. 

- PREU MENJADOR ESPORÀDIC: 6,80 € IVA inclòs preu unitari per menú i dia. 
- ESMORZAR AMB ACOLLIDA FIX: 35 € IVA inclòs quota fixa mensual. 

- ESMORZAR AMB ACOLLIDA ESPORÀDIC: 3 € IVA inclòs preu unitari per nen i dia. 
- PREU MESTRES / EDUCADORS: 5 € IVA inclòs. 
En el cas que un alumne fix no pugui quedar-se a dinar algun dia, caldrà avisar abans 

de 2/4 de 10 del matí i li serà descomptada la matèria primera d'aquell dia (1,44€). 
 

ELS GARROFINS (CATERING) 
- PREUS: MENJADOR AMB BERENAR FIX: 4,85 € IVA inclòs preu unitari per menú i dia. 
- ESPORÀDIC: 5,75 € IVA inclòs preu unitari per menú i dia 

En el cas que un alumne fix no pugui quedar-se a dinar algun dia, caldrà avisar abans 
de 2/4 de 10 del matí i li serà descomptada la totalitat del preu del menú. 

 
SEGON.-Notificar la resolució presa al contractista amb els advertiments processals de 
rigor. 

 
TERCER.-  Els nous preus entraran en vigor el dia següent a la seva aprovació pel Ple 

Municipal. 
 

Sra. Mascaró.- Aquesta modificació ve donada perquè hi havia uns preus que no eren 
correctes respecte als que regulava el Departament d’Ensenyament i s’ha modificar a 
la baixa. 

 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen  

 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE 
L’EXERCICI 2012 

 
DICTAMEN 

 
ANTECEDENTS 
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Finalitzat l’exercici pressupostari de 2012, cal elaborar el compte general de l’entitat 
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 

local. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 

econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. Ha de ser elaborat per la Intervenció, 

i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de l’exercici següent. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 s’han sotmès a l’informe de 

la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 24 
de juliol de 2013. 

 
El Compte General de 2012 es va fer públic mitjançant Edicte en el BOP de 7 d’agost 
de 2013 i al Tauler municipal sense que s’hagi presentat cap escrit de reclamacions, 

al·legacions ni observacions dins el termini reglamentari. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació 

amb la tramitació i el contingut.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data 26 de 

setembre de 2013 es proposa al Ple l’adopció dels següents   
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar amb caràcter definitiu el Compte General de l’Ajuntament de Moià 

relatiu a l’exercici 2012, juntament amb els comptes del Museu Municipal de Moià, la 
Lliga de defensa de l’Arbre Fruiter i el Patronat Local de l’Habitatge, així com els estats 

que s’annexen de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA i la Societat Municipal 
Moiàfutur SA., integrats tots ells pels seus estats bàsics i annexes d’acord amb la 

normativa vigent.  
 
SEGON: Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 

justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos.  
 

TERCER: Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2012 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 

 
Sr. Santaeugènia.- Això és el resultat de pa feina feta, s’ha aconseguit un equilibri 

entre ingressos i despeses i hem capgirat la situació, pel que ens hem de felicitar. Hem 
de treballar per tancar en positiu. S’han aflorat totes les despeses que no havien 
quedat clares i ens porta a creure que a partir d’ara no tindrem més sorpreses, ara 

està tot identificat i podem reconduir la situació. Queda un problema que són els 
contenciosos que tenim pendents que ens poden donar sorpreses que no esperem.  
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El problema gros el tenim al romanent i hem de pensar que qualsevol empresa amb 
aquest romanent estaria tancada. Les partides pendents d’aplicar ens n’anem sobre els 

nou milions cent mil d’euros, n’hi ha vuit del fons, que hi estem treballant per 
refinançar-lo. Estem sobre els nou-cents mils euros reals de romanent, el que vol dir 
que hem de continuar fent un esforç de contenció. Vol esmentar que la Montse 

Viladrich Homs, tècnica de l’Àrea Econòmica, ha comentat que està molt contenta 
perquè amb vint-i-dos anys s’aprovarà per primera vegada el compte general dins de 

termini, reitera la felicitació a tothom perquè gràcies al treball de tots intentem 
capgirar una situació que és prou complicada. 
 

Sra. Tarter.- Demana tenir en compte l’esment que ha fet el sr. Santaeugènia del 
comentari de la tècnica Montse Viladrich Homs. 

 
Sr. Alcalde.- Vol esmentar que l’emprempta de la bona feina feta per l’anterior 
regidor d’Hisenda es veu reflectida en aquesta situació actual. 

 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen. 

 
8. MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL I RÈGIM DE SESSIONS 
 

Es comenta que hi ha una petita esmena en el següent dictamen 
 

Sr. Alcalde.- Vol que consti en acta que d’aquesta petita esmena se n’ha assabentat 
un minut abans d’entrar i li sembla molt bé. 
 

DICTAMEN 
  

Vist que el Ple de la Corporació en data 4 de juliol de 2013 va prendre coneixement de 
la renúncia expressa del càrrec de regidors dels srs. Ramon Crespiera i Sucarrats i 
Francesc-Josep Torres i Farràs. 

 
Atès que en el ple de data 1 d’agost de 2013 han pres possessió els seus substituts 

sr./sra. Josep Pladevall i Moya i Montserrat Petitbò i Perarnau. 
 

Vist que el Ple de la Corporació en data 1 d’agost va prendre coneixement de la 
renúncia expressa al càrrec del regidor Josep Antoni Martínez i Góngora. 
 

Atès que en el Ple de data 5 de setembre de 2013 ha pres possessió la seva substituta 
sra. Maria Mercè Monrós i Tarté. 

 
Atès que aquests canvis de representants determinen la necessitat de reestructurar el 
cartipàs municipal donant de baixa els regidors que han cessat dels òrgans i 

organismes dels quals formaven part i nomenant els nous regidors com a membres 
d’aquests òrgans i organismes en les places que aquells han deixat vacants. 

 
Considerant que aprofitant l’avinentesa s’ha considerat convenient modificar algun dels 
nomenaments vigents per a millorar l’eficàcia dels òrgans i organismes afectats i 

modificar igualment el règim de periodicitat de les sessions del Ple, per les dificultats 
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que crea l’actual règim en l’assenyalament de les dates de celebració dels mesos de 
juliol, agost, desembre i gener. 

 
Vist el disposat al RD 2568/1986 del reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local i el 

DL 2/2003 de la Llei de Règim Local a Catalunya en aquestes matèries de 
nomenaments de regidors en els respectius òrgans de govern o representació, 

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data 26 de 
setembre de 2013 es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Nomenar els següents representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats 
i representacions en institucions de les que en forma part l’Ajuntament, que 

s’especifiquen tot seguit: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DEL PLE 
El sr. Josep Padevall i Moya i la sra Montserrat Petitbó i Perarnau substitueixen als srs. 
Ramon Crespiera i Sucarrats i Francesc-Josep Torres i Farràs del grup polític municipal 

Entesa per Moià  
 

La sra. Maria Mercè Monrós i Tarté substitueix el sr. Josep Antoni Martínez i Góngora 
del grup polític municipal Convergència i Unió. 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
El sr. Llorenç Fort i Vidal substitueix al sr. Ramon Crespiera i Sucarrats del grup polític 

municipal Entesa per Moià 
 
COMISSIÓ D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

El sr. Llorenç Fort i Vidal substitueix al sr. Ramon Crespiera i Sucarrats del grup del 
grup polític municipal Entesa per Moià  

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

La sra. Maria Mercè Monrós i Tarté substitueix al sr. Josep Antoni Martínez i Góngora. 
del grup polític municipal Convergència i Unió. 
 

La sra. Montserrat Petitbó i Perarnau substitueix el sr. Llorenç Fort i Vidal, del grup 
polític municipal Entesa per Moià, el qual deixa de formar-ne part. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME 
El sr. Josep Pladevall i Moya sustitueix el sr. Francesc-Josep Torres i Farràs del grup 

polític municpal Entesa per Moià. 
 

PATRONAT DE MUSEUS 
La sra. Montserrat Petitbó i Perarnau substitueix al sr. Ramon Crespiera i Sucarrats del 
grup polític municipal Entesa per Moià 
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La sra. Mercè Monrós i Tarté en substitució del sr. Josep-Antoni Martínez i Góngora del  
grup polític municipal Convergència i Unió. 

 
CONSORCI DEL MOIANÈS 
El sr. Joan Maria Navarro i Clarà susbtitueix el sr. Ramon Crespiera i Sucarrats com a 

membre suplent del Consorci del Moianès del grup polític municipal Entesa per Moià. 
 

JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGÜES DE MOIÀ SA 
El sr. Josep Pladevall i Moya i la sra. Montserrat Petitbó i Perarnau substitueixen el sr. 
Ramon Crespiera i Sucarrats i el sr. Francesc-Josep Torres i Farràs del grup polític 

municipal Entesa per Moià. 
 

La sra. Mercè Monrós i Tarté substitueix el sr. Josep-Antoni Martínez i Góngora del 
grup polític municipal de Convergència i Unió. 
 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGÜES DE MOIÀ 
SA 

El sr. Josep Pladevall i Moya substitueix el sr. Francesc Torres i Farràs del grup polític 
municipal Entesa per Moià. La durada del mandat del nou conseller nomenat Josep 
Pladevall i Moya, finalitzarà en el moment en què es constitueixi la nova corporació 

municipal resultant de les primeres eleccions locals que se celebrin 
 

JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MOIÀFUTUR SA 
 
El sr. Josep Pladevall i Moya substitueix el sr. Francesc Torres i Farràs del grup polític 

municipal Entesa per Moià. La durada del mandat del nou membre nomenat Josep 
Pladevall i Moya, finalitzarà en el moment en què es constitueixi la nova corporació 

municipal resultant de les primeres eleccions locals que se celebrin 
 
La Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau substitueix el sr. Ramón Crespiera i Sucarrats del 

grup polític municipal Entesa per Moià. La durada del mandat del nou membre  
nomenat Montserrat Petitbò i Perarnau, finalitzarà en el moment en què es constitueixi 

la nova corporació municipal resultant de les primeres eleccions locals que se celebrin 
 

La sra. Maria Mercè Monrós i Tarté substitueix el sr. Josep Antoni Martínez i Góngora 
del grup polític municipal de Convergència i Unió. La durada del mandat del nou 
membre nomenat Maria Mercè Monrós i Tarté finalitzarà en el moment en què es 

constitueixi la nova corporació municipal resultant de les primeres eleccions locals que 
se celebrin. 

 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL MOIÀFUTUR SA. 
 

La sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, substitueix el sr. Josep Antoni Martínez i 
Góngora del grup polític municipal Convergència i Unió. La durada del mandat de la 

nova consellera nomenada Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans finalitzarà en el 
moment en què es constitueixi la nova corporació municipal resultant de les primeres 
eleccions locals que se celebrin. 
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Segon.- Establir que les sessions ordinàries del Ple Municipal es celebraran, amb 
periodicitat mensual, el tercer dijous de cada mes a les 20.30 hores, a la sala de 

sessions de l’Ajuntament de Moià, amb excepció del mes d’agost, que no es celebrarà 
cap ple ordinari.   
 

Tercer.- Establir que les sessions de la Comissió Informativa Permanent del Ple es 
celebraran, amb periodicitat mensual, el dijous anterior a la celebració del Ple ordinari, 

a les 20.30 a la sala de sessions de l’Ajuntament de Moià. 
 
Quart.- Facultar el sr. Alcalde per tal que, mitjançant Decret motivat, pugui avançar o 

posposar dins del mateix mes o excepcionalment en un dia d'un altre mes, la 
celebració de la sessió ordinària del Ple quan el dia fixat coincideixi amb festiu, vigília 

de festivitat, estigui inclòs en període de vacances o altres circumstàncies excepcionals 
així ho aconsellin. 
 

Cinquè.- Comunicar aquest acord als regidors que integren aquesta corporació i als 
organismes interessats. 

 
Sr. Alcalde.-  Desitja molta sort i encerts als nous regidors/es en el seu nou càrrec. 
 

Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen. 
 

9. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI COL·LECTIU I ACORD DE 
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ 
 

DICTAMEN 
 

En data 26 de setembre de 2012, mitjançant registre de sortida RC-1274, l’Ajuntament 
de Moià va denunciar el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral aprovat pel Ple de data 
3 de maig de 2000. 

 
L’article 2 del conveni n’establia una durada de dos anys que va finir el 31 de 

desembre de 2001. 
 

En data 26 de setembre de 2012,  mitjançant registre de sortida RE-1, l’Ajuntament de 
Moià va denunciar l’Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari aprovat pel 
Ple de data 3 de maig de 2000. 

 
L’article 2 del conveni n’establia una durada de dos anys que va finir el 31 de 

desembre de 2001. 
 
L’article 86.3 “in fine” de l’Estatut dels Treballadors, segons la redacció donada per la 

Llei 3/2012, de 6 de juliol determina que transcorregut un any des de la denúncia del 
conveni col · lectiu sense que s'hagi acordat un nou conveni o dictat un laude arbitral, 

aquell perdrà, llevat de pacte en contra, vigència i s'aplicarà, si n'hi ha, el conveni col · 
lectiu d'àmbit superior que sigui aplicable. 
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Els Delegats de Personal, mitjançant registre d’entrada 2784 de data 5 d’agost de 
2013, han demanat que es prorrogui la vigència d’ambdós convenis un any més, amb 

la confiança que abans d’aquesta data se n’haurà pogut negociar un de nou. 
 
L’Ajuntament considera viable establir una pròrroga fins a 31 de març de 2014, sota 

condició que s’accepti la inaplicabilitat d’aquelles clàusules que hagin esdevingut 
contradictòries amb la legislació de personal vigent, que s’ha vist profundament 

alterada els darrers temps, a causa de les nombroses reformes que ha sofert, 
especialment en l’àmbit estatal. 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data 26 de 
setembre de 2013 es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la pròrroga de la vigència del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral 
de data 3 de maig de 2000 i de l’Acord de Condicions de Treball de data 3 de maig de 

2000 sota les següents condicions: 

a. La pròrroga finalitzarà el 31 de març de 2014. 
b. La prorroga només s’aplica a les clàusules del Conveni i de l’Acord que siguin 

plenament compatibles amb la legalitat. Es denega expressament i tant àmpliament 
com en Dret sigui necessari la prorroga de les estipulacions del conveni contràries a 
l’Ordenament Jurídic vigent. 

c. Durant els pròxims mesos l’Ajuntament i els representants de personal 
s’esforçaran per negociar un nou conveni col·lectiu conjunt per a tot el personal 

(funcionari i laboral) inspirat en la conveniència d’harmonitzar les legítimes aspiracions 
del personal amb la imperiosa necessitat de corregir la malmesa situació en què es 
troben les finances municipals. 

 
SEGON. Notificar la resolució adoptada als Delegats de Personal i a l’autoritat laboral 

per al seu coneixement i efectes. 
 
Sra. Ferrer.- El conveni és de l’any 2000 i es va denunciar el setembre de 2012 per 

l’Ajuntament. Per Llei tot conveni denunciat, si no es negocia en el termini d’un any, 
perd la seva vigència. Amb l’aprovació del catàleg de llocs de treball va quedar aturat i 

el comitè d’empresa ha demanat reiteradament reiniciar les negociacions. Des del 
gener no s’ha fet cap més reunió. Reprendrem les negociacions per arribar als acords 
que calgui. 

 
Sra. Tarter.- És lògic que el personal ho demani donat que des del febrer no s’ha fet 

cap més reunió. Hi votaran a favor. 
 
Sr. Alcalde.- Amb les reformes no es pot negociar gaire res, però ens sembla bo 

mantenir aquest conveni, perquè sinó el personal laboral perdria drets que tenen el 
personal funcionari. Sí que vol dir que el personal s’ha avingut i ha fet esforços amb 

una voluntat positiva d’entendre la situació, no només de Moià sinó general, i la manca 
de sensibilitat de les administracions superiors vers els treballadors públics. És de 
rebut donar el temps necessari per arribar a un pacte el més beneficiós possible per 
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ambdues parts. 
 

Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen 
 
10. FIXAR LES FESTES DE CARÀCTER LOCAL PEL 2014 

 
DICTAMEN 

 
Vista l'Ordre EMO/202/2013 de 22 d’agost publicada al DOGC 6450 de 30 d’agost de 
2013, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a 

l'any 2014. 
 

Vist que de les 14 festes laborals, dues tindran caràcter local i que es fixaran per Ordre 
del Conseller d'Empresa i Ocupació a proposta dels municipis respectius. 
 

Vist que tal i com estableix l'article 46 del Reial decret 2001/1983 de 28 de juliol, és 
competència del Ple Municipal fixar les dues festes de caràcter local. 

 
Vist que la proposta presentada a la Comissió Informativa Permanent del Ple 
assenyalava el dia 23 de juny  de 2014 com una de les dues festes locals. 

 
Vist que la Sra. Tarter del grup municipal Convergència i Unió, va presentar una nova 

proposta, suggerint com a festa local el dia 2 de maig de 2014 en substitució del 23 de 
juny inicialmente indicat. 
 

Vista la conformitat dels membres de la Corporació presents a la sessió en assenyalar 
com a una de les dues festes de caràcter local el dia 2 de maig de 2014. 

  
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data 26 de 
setembre de 2013. 

 
Vist que la Regidoria d’Educació proposa novament establir el dia 23 de juny de 2014, 

que era la proposta inicial, per tal que s’adeqüi al calendari escolar 
 

Es proposa al Ple de la corporació l’acceptació de l’esmena introduïda i l’adopció dels 
presents 
 

ACORDS 
 

PRIMER. ESTABLIR definitivament com a festes de caràcter local per a l'any 2014 els 
següents dies: 
 

 20 de gener de 2014 (dilluns) Festa Patronímica de Sant Sebastià 
 23 de juny de 2014 (dilluns) en substitució del dia 17 d'agost de 2014 que és 

diumenge. 
 

SEGON. COMUNICAR-HO als Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació per tal 

d'incloure la relació a l'Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l'any 2014. 
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Sr. Fort.-  Demana si es pot aprovar amb més antel·lació per coordinar-ho amb les 
escoles. 

 
Sra. Secretària.- No se’n pot parlar abans de tenir l’Ordre que conté el calendari de 
Festes Locals a Catalunya. Ens podria portar a cometre errors, però es contemplarà la 

possibilitat.       
 

Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen. 
 
11. APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 1 DE 

GENER DE 2013 
 

DICTAMEN 
 
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants per part de la Diputació de Barcelona, i 

corresponent a l’exercici de 2012. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona ens ha facilitat la xifra de població a 1/01/2013, i 
d’acord amb la normativa vigent, s’ha de procedir a aprovar la gestió del nostre Padró 
d’Habitants, en la data referenciada. 

 
En ús de les atribucions plenàries de l’art, 52 de la llei 272003 de règim local. 

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data 26 de 
setembre de 2013 es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de Moià, i els resultats 
de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, de la qual resulta que la xifra oficial 

de població del municipi de Moià a 1 de gener de 2013 és de 5.767 habitants, dels 
quals 2.917 són homes i 2.850 són dones. 

 
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a la formalització dels presents acords.  

 
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen. 
 

B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

12. DONACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 191 AL 
NÚM. 250 

Es dóna compte dels decrets d’alcaldia del núm. 191 al núm. 250. 

13. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 
DATES 16 DE JULIOL, 31 DE JULIOL, 4 DE SETEMBRE I 18 DE SETEMBRE DE 

2013 

Es dóna compte al Ple dels acords presos en les sessions de la Junta de Govern Local  
de dates 16 de juliol, 31 de juliol, 4 de setembre i 18 de setembre de 2013. 
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C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 
Sr. Pladevall.- Pregunta sobre un nou treballador de la brigada 
 

Sr. Capdevila.- No hem contractat ningú, està fent treballs per la comunitat. 
 

Sr. Navarro.- Demana que es passi un correu als grups per al seu coneixement 
 
Sra. Verdaguer.- Pregunta l’import de les despeses de la festa major 

 
Sr.Capdevila.- S’ha quedat per sota del pressupost, al proper Ple portarà els comptes. 

Està content de la quantitat de voluntaris directes, uns tres-cents que han participat en 
la Festa Major. El jovent de l’Institut va participar en el vermut del migdia a la Plaça 
Major que va tenir molt d’èxit. 

 
Sra.Verdaguer.- Pregunta sobre l’eina Moià T’escolta i vol saber quan es posarà en 

funcionament. 
 
Sr. Clusella.- Ho estem fent amb recursos propis, ho desenvolupa en LLuis Clopés 

que, estant de vacances, hi ha donat una gran empenta. Perquè s’ha de dir que un 
treballador faci feina durant les vacances és molt d’agrair. Es va tirant endavant. 

 
Sr. Fort.- Pregunta sobre la redacció del ROM i quins problemes i motivacions hi ha 
perquè això no s’hagi tirat endavant. És important desenvolupar-ho perquè podria ser 

que si canviés el consistori hi podria haver un canvi d’orientació i que es perdés 
aquesta situació tan democràtica com és fer preguntes al Ple o no donar veu als veïns, 

per exemple, com s’ha fet amb el c/ de Santa Magdalena. 
 
Sra. Ferrer.- Simplement és manca de temps, però l’assessor jurídic ha comentat que 

ens buscarà un model per poder començar a treballar. 
 

Sr. Fort.- Pregunta al regidor sr. Clusella sobre el local de Correus, si s’ha previst o 
s’ha fet algun estudi per portar la seu de les aigües a aquest local. 

 
Sr. Clusella.-  Sí que s’havia pensat en traslladar-hi la seu de les aigües, però ara 
s’està pensant en agrupar serveis administratius i aquest local de moment es deixarà 

lliure. S’ha pensat encabir les aigües al local de la Policia, utilitzant cadascú una meitat 
del local. El local de correus és l’arxiu municipal, que està bastant ple, i no s’ha 

estudiat però l’arxiu hauria d’estar en un sol edifici. 
 
Sr. Alcalde.- Comenta que això no s’ha parlat amb la Policia i que ja que ha sortit al 

Ple especifiquem que no hi ha res en ferm, només són possibilitats que s’estan 
estudiant. 

 
Sra. Petitbó.-  Pregunta sobre els abonaments de la piscina pels treballadors, que 
l’any passat no es va fer. 
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Sr. Alcalde.-  L’any passat ho vàrem fer però no va funcionar i vàrem tenir un dubte 
existencial. Havent estalviat per tot arreu pel que fa als drets dels treballadors i les 

despeses de la piscina municipal, els va semblar que ja havien castigat prou, dit 
plenament,  als treballadors i que es negociaria en el conveni. També, com que  
s’havia generat estalvi, els treballadors s’hi havien posat bé i com que s’està negociant 

el conveni ens va semblar de donar els abonaments de la piscina al personal. 
 

Sr. Navarro.- Pregunta sobre les obres de Cal Comadran, que hi ha el problema de les 
quotes urbanístiques i contribucions especials i que va lligat a la UTE i a les Faixes, 
vàrem quedar que es faria algun document i s’hi hauria de donar sortida per tal de 

poder acabar l’obra. Vol saber en quin punt es troba aquest sector. 
 

Sr. Clusella.- S’hi està treballant, ens agradaria donar resposta a temes tant 
importants com aquest, però anem fent amb els mitjans de què disposem. 
 

Sr. Navarro.- Fa un prec dient que s’hauria de començar a treballar sobre les taxes i 
preus ja que tenim fixat un Ple, en el qual s’han d’aprovar les Ordenances. 

També demana de treballar sobre els pressupostos, convocant les comissions que ho 
han de tractar. 
A la vegada manifesta que s’hauria d’aprovar el catàleg de personal. 

Al parc hi ha l’empostissat de les sardanes i potser s’hauria de desmuntar. 
Prega insistir en el tema dels expedients de revisió d’ofici dels acords de Ple sobre el 

CEM i ACTEUR tramesos a la Comissió Jurídica Assessora. 
 
Sr. Alcalde.- El va trucar la secretària del director de la Comissió Jurídica Assessora i 

li va dir que un dels dos expedients o dimecres o dijous, havia passat per sessió, que li 
donaven màxima prioritat i que en breu tindríem el dictamen. Podria tenir repercussió 

en les finances municipals. 
 
Sr. Navarro.- Això aniria lligat al tema del CEM que ja veu que s’hi està treballant i hi 

hem de treballar perquè els hi ha ajornat algun pagament. 
 

Sr. Santaeugènia.- El que sembla des del BBVA és que no hi ha massa paciència, s’hi 
havia de reunir ahir i s’ha ajornat per dilluns. Hem de trobar la fórmula per a poder-ho 

congelar o a veure quina solució hi trobem, hi estem a sobre. 
 
Sra. Tarter.-  Pregunta sobre la modificació del catàleg i que l’estudi de les tècniques 

va suggerir moltes coses, algunes que s’han portat a la pràctica però que no estan 
reflectides al catàleg, que ja n’hem parlat als plens si tenen pensat actualitzar i 

modificar i deixar-ho conforme a la realitat o ja anem al catàleg de 2014. 
 
Sr. Alcalde.-  L’objectiu, tenint en compte que hi la negociació del conveni, és que 

hauríem d’aprofitar al màxim aquest temps de negociació amb els treballadors, per 
posar-ho bé al 2014. Hi ha coses que van lligades a la negociació. L’objectiu és reflectir 

al màxim la realitat. 
 
Sra. Tarter.-  Si no ho té mal entès, ahir varen tenir consell d’alcaldes del Moianès i 

voldria que expliqués de què varen tractar i com a Diputat si vol informar del tema de 
la comarca i la nova llei.  
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Sr. Alcalde.-  Ahir vàrem tenir assemblea d’alcaldes, érem els deu alcaldes i 

alcaldessa, vàrem tractar diversos temes, un d’ells va ser el de la comarca, de les 
campanyes d’internacionalització del conflicte de la comarca. S’han fet reunions amb 
equips de govern, no amb tots, però el problema que tenim és: la nova Llei de 

Governs Locals, deixa molt clar que en l’esperit reflexa la realitat del Moianès, 
mancomunació, òrgans de govern que siguin els consells d’alcaldes, buscar sinèrgies, 

totes aquestes coses, però amb el redactat de la Llei i la proposta que ha aprovat el 
govern i s’ha presentat a discussió en el tràmit parlamentari no reflexa ben bé això. La 
llei deixa molt clar que les competències municipals que no siguin obligatòries i no es 

pugui garantir la seva sostenibilitat passaran al Consell Comarcal o a les Diputacions, 
per tant, tots aquells serveis que no siguin obligatoris i que no es puguin finançar amb 

taxes o preus públics al 100% els perdríem, no només nosaltres, tots els municipis. 
Tots els servei obligatoris que tampoc poguéssim finançar també ens els treurien. Quin 
és el tema afegit si això passa a la Comarca, el Consorci del Moianès desapareix 

perquè el que es busca és la no duplicitat de serveis, si el Consell Comarcal té les 
competències, ni el Consorci del Moianès ni l’Ajuntament les podria tenir. Això és molt 

important i molt greu. L’altre tema és que si en l’esperit es busca una governança que 
tots fóssim iguals, la llei no ho especifica així, sinó que cada municipi segons el seu pes 
demogràfic tindrà més o menys vots a l’hora de prendre decisions. Per exemple, un 

cas que tenim al Consorci del Moianès i que ens amoïna molt, és que nosaltres 
fomentem el turisme i les polítiques turístiques amb un resultat molt gran i molt bo, 

els altres consorcis de turisme de la Diputació han desaparegut tots, excepte els del 
Lluçanès i Moianès, per tant entenem que s’està fent la feina ben feta però ens han 
tret tots els diners, ens n’han donat una part i la passen al Consell Comarcal del Bages 

o d’Osona. Què passa amb nosaltres, amb l’estratègia, amb els diners invertits amb 
l’Ecomuseu del Moianès?; que tot quedaria repartit en tres comarques diferents, 

perdent tot el sentit i tota l’eficiència, amb l’agravant que els diners que ens tocaven a 
nosaltres els han donat al Consell Comarcal del Bages que no ha fet res i ens han 
presentat un pressupost que conté la fórmula per decidir quina aportació ha de fer 

cada municipi (Bages Turisme). Moià seria el municipi que hauria de fer més aportació, 
cinc mil euros, i en canvi qui decidiria, com que va per pes demogràfic, seria Sant Joan 

de Vilatorrada, Manresa o Sant Vicenç de Castellet que ja em diràs quina política 
turística tenen. Al Consell d’alcaldes vàrem decidir que no ens hi pensem adherir, que 

tindrem un representant del consorci i que tots anirem a una sola veu i que defensarà 
no només els municipis que avui dia pertanyem al Bages, sinó als deu municipis 
pertanyin a la comarca que pertanyin. Vàrem aprovar també una campanya 

d’internacionalització, uns eslògans amb uns logos a veure si ho dic bé, Moianès 10, i 
un altre, perdoneu ara no ho recordo, però ho presentarem el dia 13 d’octubre a la Fira 

de Turisme i Lleure del Moianès, a Castellcir, on farem un manifest els alcaldes 
reclamant la comarca.  
Fa deu dies els deu alcaldes vàrem anar a Governació on ens vàrem reunir amb Joan 

Cañada, secretari general, li vàrem exposar les nostres incerteses i els nostres dubtes i 
ens va dir: com que l’expedient del Moianès ja ha passat tots els tràmits i està a punt 

d’entrar a govern, l’expedient es resoldrà abans que s’apliqui la llei de Governs Locals, 
per tant, no serà retroactiva i tot això dels quinze mil habitants no ens afectarà, aquest 
és el compromís del Govern. Per tant, l’aprovació de la Llei estava prevista  per finals 

de novembre, si això ha d’estar resolt abans ens queda poc temps. Com a diputat què 
puc fer? Esquerra Republicana i Convergència i Unió tenen un pacte d’estabilitat 
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parlamentària. A dintre dels punts importants hi ha la llei de Governs locals, el 
posicionament d’Esquerra Republicana és que la comarca del Moianès s’ha de 

reconèixer, sí o sí, per tant tenint en compte que formo part de la Comissió que 
defensa això, intentaré defensar-ho tant bé com pugui utilitzar tots el arguments  i 
pressions possibles perquè això es reconegui. La veritat és que si no som capaços 

d’aconseguir el reconeixement  de la comarca, el Consorci del Moianès desapareixerà, 
perquè la llei és molt clara i també desapareixerien molts dels serveis que prestem 

avui en dia que no són obligatoris. Això ja està redactat, tant el govern espanyol com 
el català ho han aprovat i ara mateix estan en tràmit parlamentari. El Govern espanyol 
té majoria i segur que passarà i al Govern català hi ha la voluntat política pel pacte 

d’estabilitat que es tiri endavant. Bé, ho defensarem a veure si ens en sortim. Convida 
a donar un missatge d’unitat el dia 13 d’octubre i a participar a la Fira de Turisme i 

Lleure del Moianès. També comenta que es faran actes de suport al Moianès, des dels 
diferents municipis, deixant clar què passarà si no es reconeix la comarca, que 
desapareixerà tot el que tenim de promoció econòmica, serveis socials. Les coses que 

desapareixeran no les podrà assolir ni el Consell Comarcal ni la Diputació, és 
impossible que puguin fer promoció econòmica o els plans d’ocupació, tema de cursos 

de formació, de reciclatge, d’oficina d’habitatge, i la preocupació seria, ara desapareix 
això, però mentre desapareix i es crea una altra cosa, què fem? Explica que assistirà, 
presidirà i organitzarà diversos actes i xerrades per a conscienciar sobre la comarca. 

 
Sra. Tarter.- Pregunta.  Sobre la xerrada que va fer a Les Faixes a principis d’agost 

on va donar l’exclusiva de la denúncia que varen fer els professors de l’Escola de 
Música i ja que va llençar una bomba vol que consti en acta, i demana com està la 
situació actual. 

 
Sr. Alcalde.- El que va dir és que al presentar els professors de l’Escola de Música la 

demanda al Jutjat de Manresa per separat, no ens podíem adherir a la nova escola 
perquè no hi havia temps. Vaig dir que entenia que havia perdut credibilitat i que no 
podia dir una altra cosa després d’anar-ho allargant. Una vegada hem tingut la primera 

sentència, l’expedient s’ha tancat. Entenem que no estàvem fent un judici de valors, 
de si era just o no haver acomiadat als treballadors sense indemnització, vàrem seguir 

l’assessorament de la Diputació de Barcelona i la jurisprudència que hi havia fins 
aquest moment. És cert que iniciat el tràmit hi ha hagut tres jutges a Catalunya que 

estan fent una nova jurisprudència que diu: si vosaltres com administració pública no 
heu fet el procés selectiu, heu tingut a la gent amb aquesta incertesa i ara tanqueu el 
servei, una part de culpa també és vostra com a administració pública de no haver fet 

bé els tràmits de selecció. Per tant, tot el que havíem fet fins ara, que si s’havia passat 
un concurs públic de plaça, tu eres interí i quan s’acabava el servei s’acabava la relació 

laboral, tu ja ho sabies d’entrada per tant no tens indemnització. La Diputació de 
Barcelona ens recolza i li interessa seguir amb aquest procés i el pla és presentar 
recurs al TSJC. Allà hi ha quatre lletrats, dos estan d’acord a començar a obrir aquesta 

via de sentències i els altres dos segueixen la línia que s’ha fet fins ara, per tant tenim 
un 50% de possibilitats de què ens donin la raó. La Diputació ens diu que si ho perdem  

en aquesta instància podem anar fins al Suprem, que segons tota la jurisprudència 
dóna la raó a les entitats locals amb un procediment com el que estem fent nosaltres. 
Quin problema té això? Que la resolució la tindrem d’aquí tres o quatre anys.  
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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 produeix cap 
intervenció 


