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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DIA  6 D'OCTUBRE DE 2011, NÚM. 11 
 
Data i hora d'inici: 20 hores 
Data i hora de finalització: 21.20 
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 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
A. DELIBERACIÓ D’ASSUMPTES 
 
01 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 8-09-2011 
LLegida l'acta es formulen les següents esmenes: 
Sra. Maria Tarter: pàg 6, per especificar que l'Escola de Dansa ha igualat el preu de 
la matrícula amb l'Escola Municipal de Música. 
Sra. Laura Camí: pàg. 10, per especificar que l'Educadora Social farà una jornada de 
25 hores setmanals que representa una reducció del 33%. 
La resta de l'acta és aprovada per unanimitat. 
 
02 - DONACIÓ DE COMPTE DE DISPOSICIONS D'ALCALDIA 
El sr alcalde dóna compte de les següents: 
 
- Conveni de gestió de les activitats extraescolars d’arts escèniques i expressió 
corporal al CEIP Josep Orriols Roca pel curs 2011-2012 formalitzat amb l’Associació 
Desperta Espurnes en data 29 de setembre de 2011. 
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- Contracte amb l’Associació La Bauma per a la gestió indirecta del Centre d’Acollida 
d’Animals Domèstics del Moianès formalitzat en data 1 d’octubre de 2011. 
- Conveni formalitzat amb la Fundació La Pau, per a la col·locació d’una exposició de 
cartells sobre “Cinema i Pau” del 3 al 10 d’octubre al baixos de la Casa de la Vila. 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
03 - ACCEPTAR SUBVENCIÓ PER A PLACES DE LLAR D'INFANTS 2010-2011 
 

DICTAMEN 
Vista la subvenció atorgada pel departament d’Ensenyament per import de 1.600,00 € 
per alumne de primer cicle d’educació infantil destinat al sosteniment del funcionament 
de places públiques dels centres educatius de titularitat municipal (Escola Bressol 
Garrofins de Moià). 
Atés el contingut del Conveni regulador de la subvenció concedida. 
En ús de  les atribucions plenàries de l’art 52 de la Llei 2/2003 de Règim Local. 
Es proposa al Ple adoptar els segúents ACORDS: 
 

1. ACCEPTAR la subvenció atorgada pel departament d’ensenyament per import de 
1.600,00 € per alumnes de primer cicle d’educació infantil pel curs 2010-2011. 

2. APROVAR el Conveni regulador de la subvenció concedida. 
3. FACULTAR al sr alcalde i sra Regidora d’Ensenyament per a la formalització i 

execució dels presents acords. 
4. COMUNICAR-HO a la Direcció General de Centres Públics juntament amb la 

documentació requerida als efectes legals pertinents. 
 
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen 
 
Sra. Camí: proposa al ple de formular un escrit al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat, en reclamació per la retallada de la subvenció dels alumnes de la Llar 
d'Infants i amb caràcter retroactiu. 
El Ple per unanimitat acorda formular aquesta reclamació. 
 
04 - DECLARAR BÉNS D'INTERÈS CULTURAL LOCAL LA "CASA DEL TENOR  

VIÑAS" I LA "FAÇANA DE LES CASES ORRIOLS" 
 

DICTAMEN  
Atés l’acord plenari de 29-05-2008 d’incoació de l’expedient per a la declaració com a 
Béns Culturals d’Interès Local dels següents Immobles: CASA DEL TENOR VIÑAS I 
JARDÍ (c/ Richard Wagner 1) i la FAÇANA DE LES CASES DELS ORRIOLS (av.de la Vila 
28 i 30)        
 Atesa la publicació de l’acord en el BOP de 9-06-2008, DOGC de 30-09-2008 i diari la 
Vanguardia de 19-09-2008 sense que durant el període de trenta dies es presentés cap 
tipus d’al·legació. 
 Atesa la comunicació a la Direcció General de Patrimoni Cultural de 16-08-2008 així 
com la resposta tramesa en data 14-09-2011. 
 Atesa la fonamentació tècnica i l’estudi històric obrant a l’expedient. 
D’acord al que disposa l’art 17 de la Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català i l’art 52 
de la Llei 2/2003 Municipal de Catalunya.  
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Es proposa al ple adoptar els presents ACORDS: 
Primer.  APROVAR la declaració dels béns immobles CASA DEL TENOR VIÑAS I JARDÍ 
(c/ Richard Wagner 1) i la FAÇANA DE LES CASES DELS ORRIOLS (av.de la Vila 28 i 
30) , com a Béns Culturals d’Interès Local i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català, d’acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que consten a 
l’expedient. 
Segon. PUBLICAR els presents Acords al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
Butlletí Oficial de la província als efectes pertinents.. 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords als titulars o posseïdores dels immobles. 
Quart. COMUNICAR-HO al departament de Cultura per a la seva inscripció en el 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català.  
 
Sra. Permanyer: Informa que la Direcció General de Patrimoni ha comunicat que no 
varen inscriure en el seu moment els béns esmentats en el catàleg del patrimoni 
català. Són dues peces importants del patrimoni local que haurien de quedar 
degudament protegides. Cal doncs, prendre l'acord plenari i requerir a la Direcció 
General de Patrimoni la seva inscripció en el catàleg. 
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen 
 

05 - LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DEL NOU EDIFICI DEL C.A.P. 
 
La comissió informativa va decidir deixar aquest punt damunt la taula degut a la 
manca dels documents necessaris per a la seva concessió. En el supòsit de poder-ne 
disposar abans de la sessió plenària es plantejaria la seva incorporació per via 
d'urgència. 
 
06 - MODIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES DEL CARTIPÀS MUNICIPAL 
 
DICTAMEN 
Vistos els acords plenaris de dates 22-06-2011 i 7-07-2011 referents al Cartipàs 
Municipal de l’Ajuntament de Moià. 
Atesa la necessitat de complementar-lo amb noves disposicions referents a l' 
organització i funcionament de la corporació. 
En ús de les atribucions que em confereix l’art 53 del DL 1/2003 de Règim Municipal. 
 
Proposo al Ple adoptar els següents ACORDS: 
 
Primer.- ESTABLIR les gratificacions corresponents a l’alcaldia i als regidors/res de la 
corporació en compensació a les hores de dedicació a les tasques municipals : 

 
• Mil euros (1.000 €) mensuals a l’alcaldia per dotze pagues. 
•   Tres-cents euros (300 €) mensuals per dotze pagues als regidors i regidores 

excepte per a l’alcaldia i la regidoria de Coordinació i Recursos Humans. 
• Dotze euros (12 €) en concepte de dietes per viatges fora de Moià per 

assumptes municipals. 
• Vint cèntims d’euro (0,20 €/km) per Kilòmetre en concepte de benzina pel 

vehicle particular en viatges fora de Moià. 
• Despeses d'aparcament a justificar 
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Segon.- NOMENAR al regidor de Medi Ambient sr Francesc Torres Farras com a 
representant municipal a l'Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
Tercer.- NOMENAR al regidor sr Joan Capdevila Clarà com a responsable dels 
assumptes i gestions pròpies que afectin o corresponguin a la Masia i al Parc Natural 
del Molí Nou. 
Quart.- PUBLICAR els presents acords al BOP i a la Web municipal als efectes legals 
procedents. 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a les persones i entitats interessades així com al 
departament comptable per a la seva aplicació. 
 
Sr. Alcalde: Finalment s'ha arribat a un consens entre els grups polítics municipals pel 
que fa a les gratificacions. Fins avui cal dir que encara ningú no ha cobrat res i es 
mantindrà així fins que la tresoreria ho permeti. El cobrament tindrà efectes retroactius 
des de la presa de possessió. 
 
Sr. Crespiera: La proposta del grup d'Entesa era de percebre 500 €/mes per 
compensar les hores de dedicació, destinades als assumptes municipals. Considera que 
més endavant s'hauran de revisar les presents gratificacions.  
 
Sr. Alcalde:  El grup d'AraMoià preveia una gratificació de 200 €/mes però accepta 
l'acord a què s'ha arribat. 
 
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen. 
 
07 - APROVAR PLECS DE BASES I CONVOCAR LICITACIÓ PER 

SUBMINISTRAMENT DE GAS-OIL A DIVERSOS CENTRES MUNICIPALS 
 
DICTAMEN 
Atesa la necessitat de controlar i optimitzar el consum de Gas-Oil tipus “C” pel 
funcionament del sistema de calefacció instal·lat en diversos edificis de titularitat 
municipal. 
Vist l’avantatge que suposaria la contractació del subministrament de Gas-Oil tipus “C” 
de forma conjunta i centralitzada per a tots els edificis tant en concepte de reducció 
del consum com també del preu total a satisfer. 
Vistos els Plecs de Clàusules administratives particulars i de Prescripcions Tècniques 
que s’adjunten 
D’acord amb els arts 153 a 162 i concordants de la Llei 30/2007 de contractes del 
sector públic, RD 1098/2001 del seu reglament i art 52 i concordants de la llei 2/03 
municipal de Catalunya 
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS: 
 

1. APROVAR els Plecs de Clàusules administratives particulars i de Prescripcions 
Técniques que s’adjunten, corresponents al subministrament de Gas-Oil tipus 
“C”  per a diferents edificis de titularitat municipal. 

2. CONVOCAR licitació mitjançant procediment negociat amb publicitat per a 
l’adjudicació del contracte de subministrament de Gas-Oil tipus “C” per a la 
calefacció de diferents edificis municipals. 
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3. CONVIDAR un mínim de tres empreses degudament capacitades per a presentar 
ofertes en la licitació convocada. 

4. PUBLICAR la present licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament pel 
termini de deu dies. 

5. FACULTAR al sr alcalde per a la execució i desenvolupament del present procés 
licitatori fins a la presentació de la proposta d’adjudicació al Ple. 

 
Sr. Crespiera: Caldrà licitar mitjançant procediment negociat donat que l'import anual 
és superior a 60.000 €. Es convidarà a tres empreses capacitades per tal que presentin 
les corresponents ofertes. Els plecs es penjaràn a la web municipal. Es tracta de reduir 
la despesa en concepte de carburant.  
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen. 
 
08 - ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2010 
 
DICTAMEN 
Atès el procés de liquidació del pressupost Municipal de l'exercici 2010, i l’afectació per 
un Pla de Sanejament. 
 
Vistes les aprovacions inicials de paquets de modificacions de crèdit del pressupost 
2010 següents: 

- BOP 04/11/2010 – modificacions 1, 6 i 7 de l’Ajuntament 
- BOP 10/12/2010 – modificacions 8, 10, 12 i 13/2010 de l’Ajuntament així com 

modificacions 1, 2 i 3 del Museu Municipal 
- BOP 10/01/2010 – modificacions 9, 11 i 14 de l’Ajuntament i expedient 

extrajudicial de crèdits  
-  

Vistos els informes de la interventora accidental de data 5 de maig de 2011 amb 
caràcter desfavorable respecte a les al·legacions presentades pel grup MAP-ERC a les 
modificacions de crèdit 10/2010 de l’Ajuntament i 3/2010 del Museu Municipal de Moià 
i que consten a l’expedient.  

Vista la relació de dades corresponents a la modificació de crèdit  15/2010 de 
l’Ajuntament de Moià que s'adjunta i pels imports que s’indiquen. 

D'acord amb el que disposa l'art 153 i següents de la llei 39/88 d'hisendes locals i l'art 
53 de la llei 2/03 de règim local   
 
Es proposa l'adopció dels següents ACORDS: 
 

1. DESESTIMAR les al·legacions presentades pel grup MAP-ERC a les modificacions 
de crèdit 10/2010 de l’Ajuntament i 3/2010 del Museu Municipal de Moià i donar 
per aprovades definitivament aquestes modificacions de crèdit.  

2. APROVAR la modificació de crèdit  15/2010 de l’Ajuntament de Moià (crèdits 
extraordinaris, suplements de crèdit, baixes per anul·lació, crèdits generats per 
ingressos i majors ingressos) que s'adjunten i pels imports que s’indiquen, i que 
en còmput global són les següents: 
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CAPÍTOL I Despeses de personal 2.984.454,31 € 48.470,94 € 3.032.925,25 €
CAPÍTOL II Desp.béns corrents i serveis 2.020.902,12 € 107.505,49 € 2.128.407,61 €
CAPÍTOL III Despeses financeres 824.728,91 € 87.236,00 € 911.964,91 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents 376.433,26 € -47.000,00 € 329.433,26 €
CAPÍTOL VI Inversions reals 4.861.107,68 € 2.023,00 € 4.863.130,68 €
CAPÍTOL VII Transferències de capital 86.216,58 € 86.216,58 €
CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 € 0,00 €
CAPÍTOL IX Passius financers 875.454,25 € 7.962,00 € 883.416,25 €
TOTAL 12.029.297,11 € 206.197,43 € 12.235.494,54 €

INGRESSOS Crèdits anteriors Previsions totals

CAPÍTOL I Impostos directes 3.685.000,00 € 18.000,00 € 3.703.000,00 €
CAPÍTOL II Impostos indirectes 100.000,00 € 100.000,00 €
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 1.950.537,12 € 10.723,00 € 1.961.260,12 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents 1.768.934,85 € 81.276,43 € 1.850.211,28 €
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 125.500,00 € 125.500,00 €
CAPÍTOL VI Alienació de béns reals 1.894.391,82 € 1.894.391,82 €
CAPÍTOL VII Transferències de capital 715.702,36 € 1.000,00 € 716.702,36 €
CAPÍTOL VIII Actius financers 1.550.041,28 € 1.550.041,28 €
CAPÍTOL IX Passius financers 2.137.700,00 € 1.060.207,42 € 3.197.907,42 €
TOTAL 13.927.807,43 € 1.171.206,85 € 15.099.014,28 €

Modif. de 
crèdits 15/2010

Previsions totalsDESPESES Crèdits anteriors
Modif. de 

crèdits 15/2010

 

3. PUBLICAR-HO en el BOP per a general coneixement i al·legacions que es 
poguessin formular. 

Sr. Crespiera:  Es tracta de traspassos de crèdit entre diferents partides. Excepte el 
refinançament d'un proveïdor aprovat el mes de desembre de 2010. 
El Ple per unanimitat aprova el present dictament. 
 
DONACIÓ DE COMPTE DEL RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
2010 
 
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2011 
Dionís Guiteras i Rubio, Alcalde-President de l’Ajuntament de Moià.  

 
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i 53 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, de 
Règim Local de de Catalunya. 
                                                
Atès que, en compliment del que disposa l’article 6è.del Reial Decret 1174/1987, de 18 
desembre s’ha formulat, la Liquidació d’Ingressos i Despeses del Pressupost de 
l’exercici 2010, amb l’informe favorable de la Intervenció.                           
 
Resolc i disposo:                                                              
 
PRIMER.- 
 
APROVAR la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2010, en aplicació d’allò que 
disposen els articles 191 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 i 90 del Reial Decret 
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500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la qual 
és el següent: 
 
 
1 RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (ART.96 R.D.500/1990 
 

AJUNTAMENT MUSEU ARBRE FRUITER P.HABITATGE

1 Drets reconeguts nets 10.157.898,12 € 246.317,73 € 4.900,00 € 0,00 €
2 Obligacions reconegudes netes 8.166.599,91 € 330.016,00 € 4.757,56 € 0,00 €
3 Resultat pressupostari (1-2)
4 Desv. positives de finançament de l'exercici 89.442,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Desv. negatives de finançament de l'exercici 492.287,48 € 37.077,50 € 0,00 € 0,00 €
6 Desp. Finançades amb Rom Líq Tres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6)

2.394.143,02 € -46.620,77 € 142,44 € 0,00 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI

 
 
 
2 ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT (ART. 101 R.D. 500/1990) 

 

AJUNTAMENT MUSEU ARBRE FRUITER P.HABITATGE

1 Deutors pendents de cobrar 2.298.872,91 € 30.894,00 € 8.092,60 € 30.050,61 €
1.1. Exercici corrent 1.276.325,76 € 23.572,63 € 4.900,00 €
1.2. Exercicis tancats 2.160.397,54 € 10.000,00 € 4.044,24 €
1.3. Operacions no pressupostàries 425.557,17 € 30.050,61 €
1.4. (-) Saldos de cobrament dubtós 1.563.407,56 € 2.678,63 € 851,64 €
1.5. (-) Ingressos realitzats pendents d'apl. Def.

2 Creditors pendents de pagar 5.356.468,91 € 87.504,69 € 8.166,43 € 0,00 €
2.1. Exercici corrent 1.538.590,67 € 51.489,95 € 2.392,67 €
2.2. Exercicis tancats 2.863.685,56 € 12.182,09 € 5.773,76 €
2.3. Operacions no pressupostàries 954.192,68 € 23.832,65 €
2.4. (-) Pagaments realitzats pendents d'apl. Def.

3 Fons líquids a la Tresoreria 268.347,27 € 20.308,75 € 116,87 € 4.288,09 €
4 Rom de Tres afectat a desp amb finanç final 739.783,00 € 9.827,11 €
5 Rom de Tres per despeses generals (1-2+3-4) -3.529.031,73 € -46.129,05 € 43,04 € 34.338,70 €

ROMANENT DE TRESORERIA

 
 
SEGON.- 
 
DISPOSAR que s’informi d’aquesta aprovació de la liquidació de cadascun dels 
pressupostos que integren el pressupost general i dels estats financers de les societats 
mercantils dependents de l’entitat, al Ple de la Corporació en la primera sessió que es 
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4 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 i l’article 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
Moià, 30 de setembre de 2011 
 
Sr. Crespiera: Cal dir que s'inclouen en la liquidació 2.100.000 € corresponents a 
operacions de crèdit que distorsionen les dades de la liquidació. Per altra part s'ha 
elaborat la liquidació amb urgència per tal que l'estat no suspengués el pagament del 
fons de cooperació. 
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Cal tenir present que al romanent negatiu de 3.541.000 €, cal sumar-hi el deute a llarg 
termini per import de 14.781 € així com la previsió d'interessos de demora per deutes 
pendents a proveïdors per import de 460.000 €. 
A més cal deixar constància que en la liquidació del 2010, hi manquen per 
comptabilitzar, deutes per import de 434.000 €. 
En el pressupost de 2011 també hi manca per comptabilitzar 199.000 €, per no 
disposar de partida pressupostària o de dotació suficient, a més del deute de la 
societat Moià Futur SA. 
Respecte a les operacions ordinàries (sense comptar inversions), s'han sobrepassat les 
despeses respecte dels ingressos, en 314.000 € que, sumats als 434.000 € pendents 
de l'exercici 2010, sumen un total de 748.000 € en despesa corrent sobrepassada. 
També s'han incorporat a la liquidació unes provisions per deutes de dubtós cobrament 
per impot de 1.567.000 € que inclouen deutes provinents de contribucions especials i 
quotes urbanístiques  així com el deute de Moià Futur SA, per la compra-venda dels 
terrenys de l'antiga caserna. 
En la liquidació del 2010, no s'han tingut en compte els deutes provinents de 
sentències judicials o bé dels recursos judicials actualment en tràmit. Caldrà revisar 
aquests expedients per tal de fer aflorar en els comptes, els imports pendents de 
pagament. 
 
El Ple se'n dóna per assabentat. 
 
INCLUSIÓ PER VIA D'URGÈNCIA 
 
D'acord amb l'art. 103.3 de la Llei 2/2003 de Règim Local, el Ple per unanimitat i donat 
el seu caràcter d'urgència aprova introduir el següent punt a l'ordre del dia: 
 
LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ DEL CAP DE MOIÀ 
 
DICTAMEN 
Vist el certificat final de l'obra "Construcció del Centre d'Assistència Primària i 
Urbanització de plaça pública annexa" de data 06/10/2011 amb visat núm. 
2008013958  així com l'annex de l'arquitecte director sr. Josep Mª Ferrer Serra de data 
03/10/2011. 
Vist l'informe favorable dels serveis tècnics municipals de 06/10/2011 conforme l'obra 
realitzada s'ajusta al projecte tècnic redactat per Arquitectura Ferrer, SL i aprovat pel 
Ple municipal de 12/03/2066. 
El Ple per unanimitat acorda: 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació o utilització d'edificis en relació al 
centre d'assistència primària  i a la plaç pública annexa, emplaçats a l'illa formada pels 
carres la Tosca, Jacint Vilardell, Santa Magdalena i Passatge Orriols, a favor de 
Ajuntament de Moià i Societa Municipal Moià Futur SA. 
Segon.- Facultar el sr. Alcalde i sr. Regidor d'Urbanisme i Territori per a l'execució del 
presents acords. 
Tercer.- Comunicar-ho a la Societat Municipal Moià Futur SA, pel seu coneixement i 
efectes que en siguin procedents. 
 
Sr. Alcalde: Aquest assumpte s'ha presentat per via d'urgència donat que fins ahir no 
es disposava encara de tota la documentació. 
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Sr. Torres:  No s'ha pogut mirar la documentació i demana a secretaria si es disposa 
de la documentació completa.  
Sr. Secretari: La documentació que s'ha presentat és correcte i suficient. Caldrà 
donar d'alta l'immoble en el cadastre de béns urbans mitjançant l'imprès 902. 
Sr. Alcalde:  És urgent de poder disposar de la lliència de primera ocupació, per tal de 
procedir a l'obertura i posada en funcionament del nou edifici del CAP. Això permetrà 
formalitzar la venda de l'immoble a Cat-Salut. 
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen. 
 
INFORME D'ALCALDIA RESPECTE A DUES CONTRACTACIONS DE PERSONAL 
Sr. Alcalde: Vol donar coneixement al Ple de dues decisions respecte a contractació de 
personal, donat que entén que no s'han comunicat a la corporació de la manera més 
adequada. 
 
CONTRACTACIÓ DE LA SRA. MARTA PAIXAU PUIGORIOL 
La greu situació econòmica municipal fa necessari disposar d'un full de ruta clar i 
coordinat. 
S'està treballant amb diferents organismes de la Generalitat i de la Diputació per tal de 
conèixer les disponibilitats financeres i poder elaborar el pressupost de l'any 2012 amb 
plenes garanties. 
Cal tenir present que a l'actualitat resta per fer el tancament del pressupost de l'any 
2010, entrar la comptabilitat del pressupost de l'any 2011 i elaborar el pressupost de 
l'any 2012. Es fa necessari que una persona es dediqui de manera exclusiva a 
l'elaboració del pressupost del 2012 que es pretén confeccionar per programes. S'ha 
formalitzat amb la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona, amb el vist-i-
plau del Departament d'Economia, un conveni que finançarà la retribució de la sra. 
Marta Paixau. D'aquesta manera s'alliberen recursos humans interns per avançar amb 
més rapidesa en la comptabilitat municipal. 
 
CONTRACTACIÓ DE LA SRA. HELENA ULLASTRES 
Sr. Alcalde.- Informa que la regidora Montserrat Ferrer Crusellas està en situació de 
baixa per maternitat. Per aquest motiu s'ha contractat a la sra. Helena Ullastres Palou 
per un període de dotze setmanes. 
Per altra part, s'estan negociant amb diferents departaments de la Generalitat diverses 
fòrmules per a donar sortida a l'atzucac econòmic en què es troba l'Ajuntament. Per 
aquest motiu considera necessari disposar d'una persona coneixedora de 
l'administració autonòmica per coordinar les diferents actuacions. Cal tenir present que 
les responsabilitats polítiques de la sra. Montserrat Ferrer han estat assumides per 
l'alcaldia. Per tant la sra. Helena Ullastres, portarà a terme tasques estrictament 
tècniques i delegades per l'alcaldia. 
El temps corre i cal tenir els temes enllestits el mes de desembre. Informarà amb 
detall d'aquesta decisió als portaveus dels grups polítics municipals. 
 
Sr. Crespiera: Respecte a la sra. Paixau no té res a dir i accepta les explicacions 
donades. 
Respecte a la sra. Ullastres, vol deixar clar que no es dubte de la seva capacitat 
professional. En el seu moment el grup d'Entesa ja es va oposar a la contractació d'un 
director de serveis com a càrrec de confiança per la via de partit polític en l'anterior 
legislatura.  
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En el present cas es tornen a donar connotacions polítiques de partit en la contractació 
que es planteja. El grup Entesa confirma la seva posició anterior i vol fer constar la 
seva disconformitat en la present contractació per les connotacions polítiques que se'n 
desprenen. En tot cas entén que el termini serà solament de dotze setmanes i les 
retribucions seran les mateixes que les de la regidora a qui substitueix. 
Cal agafar entre tots una pràctica correcte del que significa un govern d'unitat. 
 
Sr. Martínez: Es dóna per satisfet amb les explicacions de l'alcaldia. Vol deixar clar 
que la persona contractada es dedicarà únicament a tasques tècniques i en cap cas 
polítiques. 
Sr. Alcalde: Especifica que el termini de contractació serà de dotze setmanes i a un 
cost zero. Demana a tota la corporació que pensi que tots estem en el govern 
municipal i ens cal facilitar la comunicació i els engranatges per a un bon 
funcionament. No es tracta ara ni de contractar un gerent ni tampoc un interventor/a 
municipal.   
 
B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

09 - CONTROL DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN I DELS 
DECRETS D'ALCALDIA 

No se'n formulen 
 

10 - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES  
 
Sra. Permanyer:  Demana saber si les retallades de sanitat han tingut alguna 
afectació a Moià. 
Sra. Mascaró: Informa que les retallades han beneficiat el municipi donat que l'horari 
d'atenció a l'usuari s'ha mantingut de les 8 a les 20 hores mentre que el CAP de 
Castellterçol no presta atenció mèdica a les tardes. 
En relació a l'atenció continuada resta un sol equip mèdic de dilluns a divendres que 
durant el cap de setmana es doblaba, però segurament aquest servei es retallarà. Al 
CAP de Moià es manté l'atenció continuada durant tot l'any. S'ha demanat que 
adscriguin un metge i una infermera de reforç durant quatre hores als matins dels caps 
de setmana. 
 
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretari estenc aquesta acta. En 
dono fe. 
 
 
A continuació s’obre un torn obert de paraules entre el públic assistent. Es produeixen 
tres intervencions. 
 


