ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2011, NÚM. 10
Data i hora d'inici: 8 de setembre de 2011 a les 20 hores
Data i hora de finalització: 8 de setembre de 2011 a les 21h 5'
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
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Ramon Crespiera i Sucarrats
Sra. Elvira Permanyer i Sert
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sra. Laura Camí i Coso
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Excusen la seva absència
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Secretari de la Corporació
Sr. Francesc Armengol i Aymerich
ORDRE

DEL

DIA

A. DELIBERACIÓ D’ASSUMPTES
01.APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 4 D’AGOST DE 2011
Sr alcalde: La intervenció que consta a la pàgina 6 de l’Acta, referent al punt 7è de
l’ordre del dia a nom del sr Santaeugènia ha de referir-se al sr Crespiera.
La resta de l’Acta és aprovada per unanimitat.
Sr alcalde: Fa esment dl nou format de la convocatòria de la sessió plenària que es
divideix en dues parts: Una referent als Assumptes a deliberar i una altra de Control i
Fiscalització dels òrgans de govern.
02. SOL.LICITUD DE PRÈSTEC A L’INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL RDL
8/2011
DICTAMEN
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Vist el RDL 8/2011 per a la cancel·lació deutes amb empreses i autònoms per part de
les Entitats Locals.
Atesa la conveniència de concertar una operació de crèdit a llarg termini per a fer front
a les despeses contretes i pendents de pagament amb empreses, proveïdors i
autònoms d’acord amb les dades obrants en full annex.
Atesa la necessitat de tenir aprovada amb caràcter previ la liquidació del Pressupost
corresponent a l’any 2010.
D’acord amb les atribucions plenaries de l’art 52 de la llei 2/2003 municipal de
Catalunya.
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS:
1. APROVAR la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb L’Instituto de
Crédito Oficial d’acord amb el que es determina als arts 4 al 13 del RDL 8/2011, prèvia
aprovació de la Liquidació del pressupost de l’exercici de 2010.
2. APROVAR els objectius, imports i criteris que han de regir l'operació de crèdit que
es demana d’acord amb els següents paràmetres :
Nombre de Proveïdors : 27
Nombre de factures : 147
Import total a satisfer: 199.257,20 euros
Criteri : Deutes amb un mínim de 3.000 € i un màxim de 15.000 € per
proveïdor.
3. FACULTAR al sr alcalde i sr regidor d’Hisenda per a la formalització i execució dels
presents acords.
4. COMUNICAR-HO a l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) als efectes legals pertinents.
Sr Crespiera: El límit de crèdit ICO al que pot accedir l’Ajuntament és de 199.000 €
per tal de pagar deutes a proveïdors. S’ha escollit un paràmetre de factures que van
de 3.000 a 15.000 euros per tal de poder afavorir el màxim de creditors possibles.
Aixó no obstant, aquest crèdit només cobreix el 4% del deute total actual. El termini
d’amortització és de tres anys i està garantit per les aportacions del Fons de
cooperació estatal al municipi.
El Ple per unanimitat dels membres presents aprova el present dictamen.
03. DECLARACIÓ DE LESIVITAT SI S'ESCAU, DEL DECRET DE 19-05-2011 DE
CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE T.A.G. EN
RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERÍ/NA
DICTAMEN
Considerant que amb data 11-07-2011 i per Resolució d’Alcaldia s’inicià el procediment
per a la declaració de lesivitat de l’acte administratiu referent a la Resolució d’Alcaldia
de 19-05-2011 d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria de concurs per a la
provisió d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General (TAG) en règim de
funcionari/a interí.
Considerant que amb data 30-06-2011, els Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament van
emetre un informe en el qual es comprovava si l’acte administratiu vulnerava l’interès
públic, als efectes de l’article 103 de la Llei 30/1992.
Considerant que amb data 29-07-2011 i núm 1581, es donà trasllat de l’expedient als
interessats perquè en el termini de deu dies, formulessin al·legacions i presentessin els
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documents i justificacions que estimessin pertinents, i que consten en el certificat de
Secretaria.
Considerant que amb data 30-08-2011, els Serveis Jurídics van emetre un informe
sobre l’al.legació presentada per la sra Carme Sayós Motilla en data 22-08-2011, amb
la següent proposta: “Declarar lesiu per l’interés públic el decret d’Alcaldia de 19 de
maig de 2011 “.
Considerant la voluntat unànime de l’actual corporació municipal de no convocar ni
proveïr la plaça de T.A.G. atesa la greu situació econòmica municipal a banda de les
raons ja exposades en els Informes Jurídics esmentats.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe de Secretaria de data 109-2011.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS :
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per la sra Carme Sayós Motilla, pels
motius expressats en l’informe dels Serveis Jurídics de data 30-08-2011, del qual se’n
trametrà una còpia als interessats juntament amb la notificació del present acord.
SEGON. Declarar la lesivitat per a l’interès públic de l’acte administratiu referent a la
resolució d’Alcaldia de 19-05-2011, pel qual s’entén que aquest acte és anul·lable, atès
que incompleix amb el que estableix l’ordenament jurídic d’acord amb els motius
assenyalats en els Informes Jurídics de dates 30-06-2011 i 30-08-2011.
TERCER. Interposar un recurs de lesivitat davant el Jutjat Contenciós Administratiu en
el termini màxim de dos mesos i nomenar advocat i procurador si escau.
QUART. Notificar-ho a la interessada, Sra Carme Sayós Motilla, als efectes oportuns.
CINQUÉ. Facultar al Sr. Alcalde, per a l’execució del present acord inclòs l’atorgament
d’escriptures públiques si escau i davant Notari.
Sr alcalde: Informa sobre aquest tema i el camí processal seguit fins al moment.
El Ple per unanimitat dels membres presents aprova el present dictamen.
04. TAXES PER A LES ESCOLES MUNICIPALS PEL CURS 2011-2012
DICTAMEN
L'Ordenança Fiscal sobre preus públics núm 21 fixa els corresponents a les Escoles
municipals de Música, Dansa i Bressol pel curs 2010-2011.
Es fa necessari doncs, fixar els preus públics que han de regir pel curs escolar 20112012.
Atès l’Informe emès per la regidoria d’educació respecte a les peculiaritats de
cadascuna de les escoles municipals i les propostes que s’hi contenen.
Atès l’Informe emès per la Intervenció accidental en data 5 de setembre de 2011.
Vist el que es disposa als arts 15 a 19 de la llei 2/2004 d’hisendes locals en relació a
l’art 111, 22 e) i concordants de la llei 7/1985 de bases de règim local
Es proposa adoptar els següents ACORDS:
1. APROVAR els preus públics corresponents a les Escoles municipals de Música,
Dansa i Bressol pel curs 2011-2012 i d’acord a les dades especificades en l’Annex que
s’adjunta.
2. PUBLICAR els preus públics aprovats en el BOP, Tauler d’Anuncis i Web municipal
pel termini de trenta dies per a general coneixement i al·legacions que es poguessin
formular. A manca de les mateixes esdevindran aprovats amb caràcter definitiu.
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3. COMUNICAR-HO a la direcció de les tres escoles municipals als efectes procedents.
4. FACULTAR al sr alcalde i sra regidora d’Educació per a l’execució i desenvolupament
dels presents acords.
ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA PREUS PÚBLICS
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOIÀ
CURS 2011 / 2012
NENS

ADULTS

MATRICULA
Matricula 1 alumne
Matricula 2 alumnes
Matricula 3 alumnes
Matricula 4 alumnes
Jubilats
sols formació oberta

€

€
56,00
42,00
30,00
25,00

€
€
€
€

56,00
42,00
30,00
25,00
10,00
10,00

10,00 €

REDUCCIÓ SUBVENCIÓ ( *
)
Repercussió en nens de 4 a 18 anys
( *) Reducció de subvenció de
150€/alumne
LLENGUATGE
sensibilització 0
sensibilització 1
sensibilització 2
iniciació 1
iniciació 2
Primer
Segon
Tercer
Quart
preparació grau mig
adolescent 1
adults > 5 persones
adults 4 persones
adults 3 persones
adults 2 persones
Jubilats

h/set
0,75
1,00
1,00
2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
3,00
1,00
1,00

instrument (*)

h/set

€ / MES

€ / MES

€

€

la

15,00 €
GENERALITAT

€/mes
24,50
24,50
24,50
35,00
35,00
38,00
38,00
40,00
43,00
24,50
24,50

€/mes
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DE

h/set
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

CATALUNYA

€
€
€
€
€
€

en

€/mes

1,50
1,50
1,50
1,50

30,00
30,00
30,00
30,00

€
€
€
€

1,50
1,50
1,50
1,50
1,00

32,00
35,00
38,00
40,00
10,00

€
€
€
€
€

h/set

€/mes

iniciació 1
iniciació 2
Primer
Segon
Tercer
Quart
( * ) quan
llenguatge

0,30
0,50
0,50
0,50
0,75
0,75
instrument

25,00
27,00
27,00
40,00
40,00
55,00

€
€
€
€
€
€

45,00
63,00
63,00
80,00

€
€
€
€

INSTRUMENT SOL ( * )
h/set
€/mes
h/set
Primer
0,50
30,00 € 0,50
Segon
0,75
45,00 € 0,75
Tercer
0,75
45,00 € 0,75
Quart
1,00
62,00 € 1,00
( * ) quan NOMÉS ES FA INSTRUMENT I NO ES FA LLENGUATGE

€/mes
50,00
70,00
70,00
90,00

€
€
€
€

formacions obertes
big band
combo modern
cor adults

h/set
1,50
1,00

€/mes
h/set
10,00 € 1,50
10,00 € 1,00
1,50

€/mes
15,00 €
10,00 €
18,00 €

Música de cambra
Duet
Trio
Duet
Trio
Quartet

h/set
0,30
0,30
0,75
0,75
0,75

€/mes
14,00
13,00
19,00
18,00
17,00

€/mes
15,00
14,00
20,00
19,00
18,00

es

fa

0,50
0,75
0,75
1,00

i

€
€
€
€
€

h/set
0,30
0,30
0,75
0,75
0,75

ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA PREUS PÚBLICS
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE MOIÀ
CURS 2011 / 2012
TARIFA 1. QUOTES MENSUALS
Escolarització jornada sencera
Escolarització mitja jornada
TARIFA 2. ALTRES SERVEIS
Hores esporàdiques d'escola
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€/mes
155,00 €
100,00 €
€
6,00 €

€
€
€
€
€

ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA PREUS PÚBLICS
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE MOIÀ
CURS 2011 / 2012
MATRICULA
matricula 1 alumne
matricula 2 alumnes
matricula 3 alumnes
matricula 4 alumnes

€
56,00
42,00
30,00
25,00

€
€
€
€

Mútua d'accidents - S'apliacarà el cost real del servei
TAXES
€/mes
1 hora/setmana
29,00 €
1,5 hores/setmana
32,00 €
2 hores/setmana
35,00 €
2,5 hores/setmana
38,00 €
3 hores/setmana
41,00 €
3,5 hores/setmana
44,00 €
4 hores/setmana
47,00 €
4,5 hores/setmana
50,00 €
5 hores/setman
53,00 €
5,5 hores/setmana
56,00 €
Sra Mascaró: Planteja la preocupació existent respecte a l'obertura de les tres escoles
municipals ja que són deficitàries. Caldrà mirar-s’ho des d'un punt de vista econòmic
com una inversió pel poble.
S’ha de reduir la despesa en un 35-40% i aixó afecta a personal, neteja, subvencions.
Encara no s’ha cobrat la matrícula i no sabem els ingressos reals que es tindran.
D’entrada s’obriran les tres escoles però en un termini de 2-3 mesos caldrà fer un
estudi econòmic de cadascuna per a determinar-ne la seva viabilitat.
Referent a l’Escola de Dansa cal dir que s’ha equilibrat el preu en relació a les altres
escoles.
Referent a l’Escola Bressol cal dir que aquest any no es paga matrícula però l’any
vinent caldrà establir-la.
S’incrementa el preu tant a mitja jornada com a jornada sencera. L’any vinent nomès
es farà jornada sencera. Ara el preu surt a 1€/hora mitja jornada i 1,5 €/hora a
jornada complerta.
La subvenció de la Generalitat ha baixat de 1.800 €/nen a 1.300 €/nen i amb efectes
del curs 2010-2011.
L’any vinent caldrà adequar els preus de les escoles a les subvencions que atorgui la
Generalitat.
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Referent a l’Escola de Música cal dir que encara s’està en tràmits per decidir respecte a
la seva obertura i a la direcció de l’escola. Cal arribar a un 40% de retallada de
despesa.
Ara hi ha 12 professors. Caldrà veure quin nombre d’alumnes i d’ingressos hi haurà
però les quotes s’hauran d’augmentar.
S’implementaran classes col·lectives de 14-15 alumnes i classes d’instrument de 0,30 i
0,45 hores amb dos alumnes.
Les classes amb un sol alumne s’eliminen.
Les modificacions es comunicaran al professorat i també als pares d’alumnes en una
reunió convocada pel dilluns 12 de setembre.
De moment encara no es pot iniciar el curs si bé s’espera començar el 19 de setembre.
Sr alcalde: L’escola de Música s’ha de mantenir el curs 2011-2012 amb el mínim
imprescindible.
Pel curs 2012-2013 cal tendir vers l'Escola de Mùsica del Moianès per compartir
sinèrgies i mancomunar serveis amb les altres escoles dels pobles del Moianès. De
moment la resposta tant de l’Ampa com dels professors ha estat molt favorable.
Sra Mascarò: Ha estat complicat destriar els números comptables de les escoles i
encara no sabem tampoc l'import de la subvenció pel proper curs.
L'Ajuntament s'ha de reservar el dret a poder modificar els preus públics de les escoles
municipals, si escau, al moment de conèixer l'import de la subvenció de la Generalitat
pel curs 2011-2012.
El Ple per unanimitat dels membres presents aprova el present dictamen amb la
inclusió de la reserva de dret a favor de l'Ajuntament per a modificar, si s'escau, els
preus públics aquí assenyalats en funció de l'import de la subvenció que atorgui la
Generalitat pel curs escolar 2011-2012 i per a cada escola.
05. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
PROVISIÓ COMPTABLE PER DEUTORS DE DUBTÒS COBRAMENT
DICTAMEN
Atesa la liquidació del Pressupost general consolidat de l’exercici de 2010 que s’està
elaborant a l’actualitat.
Atesa la conveniència de regularitzar els criteris a aplicar pel que fa a les provisions de
crèdit respecte als deutors municipals de dubtós cobrament.
Vistes les recomanacions de la Sindicatura de Comptes respecte a les provisions i que
són: deutes pendents de l’any en curs 5%; deutes de fa un any 15%; deutes de fa dos
anys 40%; deutes de fa tres anys 80%; deutes de més antiguitat 100%.
En ús de les atribucions plenàries de l’art 52 de la llei 2/2003 municipal de Catalunya.
Es proposa adoptar els següents ACORDS:
1. APROVAR la provisió comptable en relació als deutors de dubtós cobrament amb
l’aplicació dels percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes amb la inclusió
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a la base de càlcul de tots els drets pendents de cobrament corresponents als capítols I
al V d’ingressos.
2. FACULTAR al sr Alcalde i sr regidor d'Hisenda per a la execució i desenvolupament
dels presents acords.
3. COMUNICAR-HO al departament econòmic i pressupostari per al seu coneixement i
aplicació dels presents acords.
Sr Crespiera: L’Ajuntament no considerava fins ara com a morosos els deutes
existents en concepte de contribucions especials i quotes urbanístiques ja que les
Bases d’execució dels pressupost no ho contemplaven.
Cal per tant regularitzar la comptabilitat amb la inclusió d'una provisió de Morositat per
tal de reflexar de forma real dins els estats comptables el deute real existent i pendent
de cobrar.
També es faran les gestions necessàries per poder cobrar el deute ara pendent per
aquests conceptes.
El Ple per unanimitat dels membres presents aprova el present dictamen.
B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
06. CONTROL DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN I DELS
DECRETS D’ALCALDIA
- El Ple es dona per assabentat dels Acords presos per la Junta de Govern Local en les
sessions celebrades fins a la present data.
DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
- Decret de 31 d’agost de 2011 deixant sense efecte la reducció de jornada de la sra
Cristina Rivelles Prats i aprovar la continuació de la jornada de treball al 100% des de
1-09-2011 com a bidell del CEIP Josep Orriols Roca.
- Decret de 24 d’agost de 2011 renunciant a la subvenció concedida per la direcció
general d’energia i mines per import de 13.500 € per a l'electrificació de la Masia Solà
de la Vila, amb motiu de la manca de finançament pel 50% restant del cost de les
obres.
El Ple es dóna per assabentat dels Decrets emesos fins a la present data.
07. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA.
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta
clarament contra un dels elements bàsics de l’escola catalana, un model que ha
funcionat amb èxit els darrers 30 anys i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un
bon nivell d’educació i cohesió social.
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Davant d’això, les persones, entitats i centres educatius agrupats a la Plataforma
Somescola.cat ha elaborat un manifest en el que
•

Rebutgen les sentències del Tribunal Suprem espanyol contra l’escola catalana i
les demandes que les han inspirades.
•
Fa una crida a continuar reforçant el model d’escola catalana i a lluitar amb tots
els mitjans democràtics per no posar en perill la nostra cultura i la nostra cohesió
social.
•
Anima les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a comprometre’s
de manera activa en el suport d’una escola catalana, en llengua i en continguts, que no
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una
societat més cohesionada, democràtica i lliure.
Aquesta Plataforma Somescola.cat ha fet arribar a les institucions i especialment als
consistoris el prec de donar suport al model d'escola catalana amb l'aprovació de
mocions des dels seus consistoris.
Conseqüentment el consistori de Moià fa la proposta amb el beneplàcit de tots els seus
membres i presenta al Plenari la següent moció:
MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat
per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un
ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra l’escola
catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la
no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat
gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social acceptable.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat
força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de
diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009
de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües
oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de
l’Estat espanyol.
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal•liar el greu desequilibri
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents
àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament
dels infants i joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la
cohesió social de les nostres ciutats i pobles.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents:
Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
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Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia,
sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
Tercer: instar al Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes
sentències i instar al Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament.
Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la
plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.
El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la present Moció.
PRECS I PREGUNTES
Sr alcalde: Excusa la absència de la regidora Montserrat Ferrer Crusellas que degut a
la seva recent maternitat no ha pogut assistir malgrat el seu desig d’estar-hi present.
Sra Camí: Informa que el dilluns 12 de setembre es possarà en marxa el SIAF com a
Centre Obert. Les escoles ho apoien molt i està parcialment subvencionat per la
Diputació. L’educadora reduirà un 25% de la jornada i pels nens més grans (12-13
anys) es reduiran els grups. Ara hi acudeixen uns 45 nens/nenes. Es tracta d’una
inversió de futur pel jovent.
Sr Clusella: Informa de la primera reunió mantinguda per la Comissió Assessora en
temes de Territori.
Per altre part s’està tramitant el canvi de destinació de les dues subvencions atorgades
dins el PUOSC 2008-2011 amb un import global de 547.000 euros (Escola Música a Cal
Comadran i Parc Prehistòric de les Coves del Toll) per poder destinar els imports a
actuacions més puntuals i necessàries per el poble i en particular a urgències
estructurals, reduccions de consum d’energia, millora de carrers i equipaments o
anàlogues. La data límit pel canvi demanat és el 30 de setembre.
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
quatre intervencions.

Pàg. 10/10

