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Departament: Secretaria 
Tema: Ple Ordinari de 24 de gener de 2018 
Expedient: 1/2018 
 

Acta	de	la	Sessió	Ordinària	del	Ple	24	de	Gener	de	2018	número	
1	

Al Saló de Sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres del Ple per 
dictaminar sobre els assumptes inclosos en l’Ordre del Dia de la convocatòria. 

Identificació	de	la	sessió:	
! Número: 1 
! Caràcter: Ordinària  
! Data: 24 de gener de 2018  
! Horari: de les 20:34 a les 22:02.  
! Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila. 

Assistents	
Alcalde-President 
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià. 
 
Regidors/es 
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià. 
Senyor Joan Capdevila i Clarà, d’Ara Moià. 
Senyora Anna Roca i Querol, d’Ara Moià. 
Senyor Martí Padrisa i Prieto, d’Ara Moià. 
Senyora Mercè Bigorra i Estevadeordal, d’Ara Moià. 
Senyor Marc Pardo i Picañol, d’Ara Moià. 
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, del PDeCAT. 
Senyora Montserrat Girbau i Passarell, del PDeCAT. 
 
Secretari de la Corporació 
Senyor Miquel Colom i Canal. 
 
Interventor 
Senyor Lluis Solé i Díez 

S'ha	excusat	d'assistir-hi	
Senyora Núria Reynés i Molist, d’Ara Moià. 
Senyora Mireia Cañas i Soler, d’Ara Moià. 
Senyora Rosalia Membrive i Serra, del PDeCAT. 

Nota	del	Secretari	
Per problemes tècnics, l’àudio de la sessió no va quedar enregistrat a l’ordinador 

de l’Ajuntament i la gravació proporcionada per Ràdio Moià comença al segon punt 
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de l’Ordre del Dia i s’escolta amb moltes dificultats, pel que en algun cas hi pot haver 
llacunes en la transcripció de les intervencions. 

	Ordre	del	Dia	
1.  Expedient 220/2018. Remodelació del Cartipàs Municipal. 

Modificació de la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries 
Departament: Secretaria 
Tema: Modificació de la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries. 
Expedient. 220/2018 

Acord 
En data 20 de desembre de 2017, el Ple de la Corporació va prendre coneixement 

de la renúncia al càrrec del Regidor Albert Clusella Vilaseca, 
 
La renúncia del senyor Clusella Vilaseca obliga a remodelar el Cartipàs Municipal, 

amb la finalitat de redistribuir les delegacions, representacions i nomenaments que 
tenia encomanades en la data del seu cessament, 

 
Aprofitant l’avinentesa s’ha considerat pertinent de modificar la freqüència de 

celebració de les sessions plenàries, davant l’augment del volum de temes que 
aquest òrgan ha de resoldre que s’ha observat darrerament i el que es preveu a curt 
termini com a conseqüència de la incorporació dels nous Secretari i Interventor 
municipals; la conveniència de millorar els drets de participació política de l’Oposició 
Municipal que s’exerceixen en el torn de control i fiscalització de l’acció de govern de 
les sessions ordinàries i la possibilitat que ofereixen aquesta classe de sessions 
d’introduir propostes per la via d’urgència, proscrites en el cas de les sessions 
plenàries extraordinàries, 

 
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb els vots 

a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Joan Capdevila, 
Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Anna Roca i Marc Pardo del Grup Polític Municipal 
d’Ara Moià, i de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Montserrat Girbau, del 
Grup Polític Municipal del PDeCAT,  

Acorda 
Determinar que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc el tercer dimecres no 

festiu de cada mes a les 20:30 hores en el Saló de Sessions de l'Ajuntament i el dia 
posterior immediat si aquell coincideix en dia festiu. 
2. Expedient 221/2018. Remodelació del Cartipàs Municipal. 

Nomenament representants de la Corporació. 
Departament: Secretaria 
Tema: Nomenament de representants de la Corporació. 
Expedient. 221/2018 
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Debat 

El Secretari.- Hi ha hagut una novetat d’última hora en relació a aquest acord, 
que s’hauria d’introduir en aquesta sessió, que és la recomposició de la Comissió de 
Seguiment de la modificació de l’Ordenança del clavegueram municipal. La majoria 
de membres han cessat. No tinc a ma la composició actual de la Comissió. Si algun 
membre del Ple en té coneixement. 

Sr. Alcalde.- A la Comissió encara hi ha el Josep M Navarro que, en teoria, el 
substituirà la Maria Tarter; L’Albert Clusella s’ha de substituir, el substituiré jo; Perdó, 
el Martí Padrisa. 

El Secretari.- La Maria Tarter substituirà el Navarro. L’Alcalde substituirà l’Albert. 

Sr. Martí Padrisa.- Jo ja hi soc. 

Sr. Alcalde.- Jo l’he de substituir. Jo no hi era. 

El secretari.- Hi havia un representant extern. 

Sr. Alcalde.- Si, hi havia dos representants externs: la Montse Clapers, que 
entenc que no hi ha cap canvi. 

El secretari.- La Montse Clapers es manté. 

Sr. Alcalde.- Després hi havia el representant de La Cosa Nostra, el Pau 
Martorell, que estava a la Societat Municipal d’Aigües de Moià, que al fer la renuncia, 
entenem que també fa la renuncia a aquesta Comissió. 

El Secretari.- Demanem un representant d’aquesta entitat? O no cal? 

Sr. Alcalde.- El motiu d’aquesta remodelació és perquè ja vam fer una 
modificació consensuada amb aquesta Comissió, més les seves aportacions, l’ACA 
l’ha revisat i donat el seu vist i plau. El que volíem era fer el retorn d’aquestes últimes 
modificacions amb la Comissió. Per tant, aquesta Comissió, en principi, s’hauria de 
reunir una vegada només per modificar, i no deixar-la en “standby” si arribem a 
l’acord pertinent. Per tant, si convé, els demanarem a l’Associació que designi un 
representant. Si no el designen, tirarem endavant sense ell.  

Si, hi estem d’acord? 

L’Alcalde.- No sé si hi ha alguna cosa a dir. Maria? 

Sra. Maria Tarter.- Deixant a part l’esmena de viva veu que ha fet el Secretari, 
nosaltres ens abstindrem d’aquest punt, perquè considerem que és una 
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reorganització de l’equip de govern, arran de la renuncia de l’Albert. Per tant, no hi 
tenim res a opinar, ens abstindrem. 

En relació a la Comissió, fa més d’un any que estem reclamant a l’Albert, 
l’exregidor, que es reunís, no hi havia hagut manera. Entenem que haureu de tibar 
de les actes anteriors per tornar a convocar. Amb l’esmena que has fet  a viva veu, 
no sé si fem la Comissió, queda aprovada la Comissió amb el nou format, eh? I per 
tant ja es pot convocar. 

L’Alcalde.- Aclarir que l’Albert  no l’havia convocat perquè estàvem esperant el 
resultat de la validació de la proposta d’Ordenança per part de l’ACA, i ha arribat 
quan ha arribat.  

Acord 
En data 20 de desembre de 2017, el Ple de la Corporació va prendre coneixement 

de la renúncia al càrrec del Regidor Albert Clusella Vilaseca, 
 
La renúncia del senyor Clusella Vilaseca obliga a remodelar el Cartipàs Municipal, 

amb la finalitat de redistribuir les delegacions, representacions i nomenaments que 
tenia encomanades en la data del seu cessament, 

 
Aprofitant l’avinentesa s’ha considerat pertinent de modificar la freqüència de 

celebració de les sessions plenàries, davant l’augment del volum de temes que 
aquest òrgan ha de resoldre que s’ha observat darrerament i el que es preveu a curt 
termini com a conseqüència de la incorporació dels nous Secretari i Interventor 
municipals; la conveniència de millorar els drets de participació política de l’Oposició 
Municipal que s’exerceixen en el torn de control i fiscalització de l’acció de govern de 
les sessions ordinàries i la possibilitat que ofereixen aquesta classe de sessions 
d’introduir propostes per la via d’urgència, proscrites en el cas de les sessions 
plenàries extraordinàries, 

 
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per majora absoluta del seu nombre legal de 

membres, amb els vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat 
Ferrer, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Anna Roca i Marc Pardo, del 
Grup Polític Municipal d’AraMoià, i l’abstenció de les senyores Dolç Nom de Maria 
Tarter i Montserrat Girbau, del Grup Polític Municipal PDeCAT, 

Acorda 
APROVAR els següents nomenament i  proposta de nomenaments de 

representants de la Corporació en les següents entitats i organismes: 
COMISSIÓ DELIMITACIÓ DE TERMES 
Suplent del President: Joan Capdevila i Clarà 
COMISSIÓ D'HABITATGE 
President: Dionís Guiteras Rubio. 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL BAGES 
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Titular: Dionís Guiteras Rubio. 
ADF ELS CINGLES 
Titular: Martí Padrisa i Prieto 
JUNTA LOCAL DE SEGURETAT 
Suplent: Martí Padrisa i Prieto 
ASSEMBLEA GENERAL DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 
SOSTENIBILITAT 
Titular: Dionís Guiteras Rubio. 
MOIÀFUTUR SA, CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 
Proposar a la Junta General de Moiàfutur S.A. el nomenament del senyor  Joan 

Capdevila i Clarà com a nou Conseller en substitució del renunciat Albert Clusella 
Vilaseca,  i proposar al President del Consell d’Administració el nomenament del 
senyor Joan Capdevila i Clarà com a Vicepresident. 

Proposar al Consell d’Administració de la societat el nomenament com a nou 
Secretari del Secretari de la Corporació, senyor Miquel Colom  Canal, una vegada 
s’hagi formalitzat la renúncia del senyor Enric Acero Casas i el senyor Miquel Colom 
Canal compleixi la condició requerida per l’article 19 dels Estatuts Socials. 

SOCIETAT MUNICIPAL D'AIGÜES DE MOIÀ SA 
Proposar a la Junta General  de la Societat Municipal d’Aigües de Moià el 

nomenament del senyor Joan Capdevila Clarà com a nou Conseller i proposar al 
President de la societat el nomenament del senyor Marti Padrisa Prieto com a Vice-
President. 

COMISSIÓ D’ESTUDI DE L’ORDENANÇA D’AIGÜES RESIDUALS 
President: Dionís Guiteras Rubio. 
Representant del PDeCat: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans. 

3. Expedient 222/2018. Remodelació Cartipàs Municipal 
Departament: Secretaria 
Tema: Remodelació del Cartipàs. Nomenament i Cessament dels Membres 

de la Corporació. Nomen. 1r Tinent Alcalde, membre JG i delegació de 
competències. 

Expedient. 222/2018 

Debat 
Sr. Alcalde.- Passem a tractar el tercer punt de l’ordre del dia de nomenament i 

cessament dels membres de la Corporació. El nomenament del primer tinent 
d’alcalde, membre de la Junta de Govern i les delegacions de les diferents 
competències. 

 
El Secretari.- Es proposa donar-se per assabentats del Decret d’alcaldia de 13 i 

20 de gener del 2018 de remodelació del Cartipàs Municipal. Respecte del Decret 
del dia 13 s’ha d’advertir que no va quedar numerat, tot i ser vàlid, s’haurà de 
subsanar aquesta deficiència.  

 
Sr. Alcalde.- Es tracta de substituir l’Albert Clusella pel que fa a la primera 

Tinença d’Alcaldia. En aquest cas, hem proposat que sigui la Montse Ferrer qui 



	
	
	
	
	
	

	 	

	
Foli	7	de	35	

Ajuntament de Moià 
 
Plaça Sant Sebastià, 1 
08180 Moià 
Telèfon: 93 830 00 00  
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 
 

substitueixi l’Albert Clusella en la primera Tinença d’Alcaldia. Que delego al regidor 
Joan Capdevila i Clarà les competències en matèria d’Urbanisme, que fins a data de 
la seva renúncia exercia l’Albert Clusella. Nomenar com a nou membre de la Junta 
de Govern local el Martí Padrisa i Prieto, substituint l’Albert Clusella. Aquests acords 
els publiquem al taulell d’anuncis, al portal de transparència i al DOGC. Per tant en 
donem compte. Entenc que no s’ha de votar.  

 
El Secretari.- Assabentats, per unanimitat. Hi ha alguna observació? 
 
Sra. Maria Tarter.- Potser vaig errada. Havia llegit que el regidor Joan Capdevila 

quedava d’Urbanisme i Via Pública, que a Promoció Econòmica ni hi era. Veig que 
heu canviat i que tindrà les tres regidories. 

 
Sr. Alcalde.- Fins que no tinguem la nova regidora que el substitueixi, sí. 
 
Sra. Maria Tarter.- Quan a les Tinences d’Alcaldia, ahir vam comentar que només 

nomenes a la Montse Ferrer com a Tinent d’alcalde, però que no hi ha segon Tinent 
d’Alcalde, però sí Tercer, segons el vostre criteri. Ens en donem per assabentats. No 
estem d’acord amb el format del Cartipàs. Entenem que les delegacions han de 
contemplar què inclou aquesta delegació, què pot signar un regidor i què no. Ho 
portem dient des de fa anys, continuem insistint. A veure si un dia arribarà un 
cartipàs com a nosaltres ens agradaria. N’estem assabentades.  

Assabentat 
El Ple de la Corporació, amb l’assistència senyors/senyores Dionís Guiteras, 

Montserrat Ferrer, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Anna Roca i Marc 
Pardo, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i de les senyores Dolç Nom de Maria 
Tarter i Montserrat Girbau del Grup Polític Municipal PDeCAT, es dona per 
assabentat dels Decrets d’Alcaldia de remodelació del Cartipàs Municipal de 13 i 20 
de gener de 2018. 

 
En aquest moment de la sessió abandona la Sala el Secretari de la Corporació, 

MIQUEL COLOM CANAL, per imperatiu del deure legal d’abstenció, essent substituït 
en la seva funció de fedatari i assessor legal de la Corporació per l’Interventor 
Municipal LLUIS SOLÈ DÍEZ 

 
4. Expedient 135/2018. Declaració de compatibilitat del Lloc de Treball 

de Secretari amb l’exercici de l’advocacia 
Departament: Secretaria 
Tema: Declaració comptabilitat del Càrrec de Secretari de l’Ajuntament de 

Moià amb l’exercici de l’advocacia 
Expedient: 135/2018 
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Debat 
Sr. Alcalde.- Un cop llegits els acords d’aquest punt, dir que el Secretari ha sortit 

de la sala de Plens, perquè com a persona afectada ha de sortir i no entrar en el 
debat que es farà ara.  

 
Nosaltres presentem aquesta declaració de compatibilitat en base a la petició que 

ens ha fet el Secretari. A part de les qüestions que li vinguin a bé per demanar 
aquesta compatibilitat, en el segon punt de la remodelació del Cartipàs Municipal 
amb els nomenaments dels representants de les corporacions, en el cas de 
MoiàFutur, hem donat compte de qui substituirà l’Enric Acero, en cas de què s’aprovi 
aquest punt, com a Secretari de la Societat MoiàFutur, serà el Secretari de la 
Corporació. Per què això? Doncs per un estalvi econòmic evident. Un Secretari que 
és advocat, i que pot exercir d’advocat, és una de les condicions dels Estatuts de la 
Societat. Per això aquell matís a l’Acord que s’ha aprovat abans. El fet de ser un 
advocat ha d’exercir d’advocat per poder ser el Secretari de la Societat. Només per 
aquest sol punt entenem que és imprescindible declarar la compatibilitat del càrrec 
de Secretari  el Sr. Miquel Colom.  

 
A part d’això, el Sr. Miquel Colom que també havia exercit de Secretari a la 

Societat MoiàFutur, per tant, coneix perfectament la Societat, la seva complexitat i 
els seus reptes immediats i de futur, a part d’això, el Miquel Colom ens ha demostrat 
sobradament, al llarg dels anys que ha estat d’assessor, i ara el temps que porta de 
Secretari, la seva implicació amb el Consistori, la seva implicació amb el poble de 
Moià, amb els seus Serveis Jurídics, on no li ve mai d’una hora, treballa 
constantment. Dissabtes i diumenges ens omple de correus electrònics a tots els 
regidors. Per tant, entenem i estem convençuts de què sabrà gestionar el seu temps, 
la seva feina com no pot ser d’una altra manera. Només per aquestes tres raons: 
nomenar-lo Secretari de la Societat MoiàFutur, pels seus coneixements, per la seva 
experiència a la societat, pel seu rigor i per l’estalvi econòmic que representa. La 
segona raó, per la seva capacitat de treball, la seva rigorositat, la seva 
responsabilitat  que ha demostrat al llarg del temps, entenem que no hi ha d’haver 
cap tipus de dubte, cap tipus de problema en declarar aquesta compatibilitat i que 
pugui exercir d’advocat, que ens anirà molt bé a l’Ajuntament de Moià.  

 
Sense més, dono la paraula a la Maria, pel seu posicionament. 
 
Sra. Maria Tarter.- A part de què el Secretari hagi sortit de la Sala, dir que 

quedem assistits per l’Interventor, que està assistint el Ple. Que els Regidors no 
estem sols debatent, sinó que hi ha un funcionari habilitat i que està substituint el 
Secretari en aquest punt. És interessant que els que ens estan escoltant ho 
sàpiguen.  

 
Amb l’aspecte de la compatibilitat del Secretari, unes cosetes a dir. Sempre hem 

votat a favor de les diferents compatibilitats que han demanat altres interns de la 
casa. Això no ens genera un problema. Entenem sempre que perquè tinguin 
compatibilitat no deixen de ser professionals a la casa i sempre hi hem votat a favor, 
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que quedi clar. Però sí que en aquest cas, la incorporació de Miquel ha de suposar 
l’activació de molts expedients que estan aturats de fa temps. Per tant, la proposta 
que nosaltres havíem comentat és que la compatibilitat no se li donés de manera 
immediata, potser hauríem d’esperar un temps, perquè tingui temps d’endreçar i 
d’engegar tot i amb força els diferents expedients, projectes i fer feina a organitzar el 
tema administratiu a la casa. Per tant, nosaltres seriem partidaris de no donar-li, 
potser fins aquí dos o tres mesos. Per això, avui anàvem a votar en contra, perquè 
considerem que ara mateix no és oportú.  Sí que és veritat, tal com ha dit l’Alcalde, el 
fet de què sigui advocat amb exercici, ens suposa que pugui ser Secretari de la 
Corporació, perquè els Estatus els tenim posats que pugui ser Secretari del Consell 
d’Administració de la Societat MoiàFutur; Els Estatuts marquen que ha de ser un 
advocat en exercici, i per tant, sí que és veritat que hi ha un estalvi econòmic 
mensual de sis-cents i pico d’euros, si no recordo malament, que seria important 
també per la Societat. Com a Consellera que soc, també m’interessa. Hem arribat a 
l’acord d’abstenir-nos, com vam fer a la Comissió Informativa, i buscar aquest 
equilibri entre una cosa  i l’altra.  

 
Sr. Alcalde.- Un cop posicionats els dos grups, jo sí que vull recalcar que, no 

només tenim l’absoluta confiança i convicció de què el Miquel és una persona 
absolutament professional i responsable que mai ha defallit i mai ha fallat en les 
seves tasques, en la confiança i amb l’absoluta convicció que les feines que s’ha 
compromès com a professional. Per tant, passem a la votació.  

Acord 
Vista la instància presentada pel Secretari de la Corporació, demanant la 

declaració de compatibilitat del càrrec de Secretari de l’Ajuntament de Moià amb 
l’exercici de l’advocacia, sota les condicions establertes per la legislació vigent en 
matèria d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 

 
Atès allò que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques i legislació concordant i 
complementària en la matèria, 

 
L’Interventor Municipal, actuant en condició de tal i com a Secretari substitut, per 

abstenció legal del Secretari titular, ha expressat la seva conformitat amb l’adopció 
d’aquest Acord, en qualitat de proponent, mitjançant l’estampació de la seva 
signatura al peu del document, 

 
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta del seu nombre legal 

de membres, amb els vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat 
Ferrer, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Anna Roca i Marc Pardo, del 
Grup Polític Municipal d’Ara Moià, i l’abstenció de les senyores Dolç Nom de Maria 
Tarter i Montserrat Girbau, del Grup Polític Municipal PDeCAT, 
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Acorda: 
Primer. Declarar la compatibilitat del càrrec de Secretari de l’Ajuntament de Moià 

amb l’exercici de l’advocacia, sota les condicions establertes per la legislació 
vigent en matèria d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. 

Segon. Notificar la resolució presa a l’interessat amb els advertiments processals de 
rigor. 

 
Una cop produït al debat i votació del punt precedent el Secretari de la Corporació 

MIQUEL COLOM I CANAL es reincorpora a la reunió 
 

5. Expedient 156/2018. Concessió demanial del gimnàs municipal 
Departament: Secretaria 
Tema: Revocació de la Concessió Demanial del Gimnàs Municipal 
Expedient: 2184/2017 

Debat 
Sr. Alcalde.- Un cop acabada la votació el Sr. Miquel Colom pot tornar a entrar a 

la sala i incorporar-se a la sessió, i l’Interventor deixa la direcció de l’assessorament 
del Ple.  

 
Sr. Marc Pardo.- La setmana passada i aquesta he estat parlant amb els 

concessionaris, i intentar convocar una reunió amb el Secretari, l’Interventor, 
l’Alcalde. Havien de presentar-se amb el seu advocat. No van poder venir.  Hem 
intentat fer passos per fer acostaments, per poder solventar el tema. Ells mateixos 
amb el seu advocat se’ls va presentar al gimnàs un pèrit per poder fer tots els 
tràmits, i intentar-ho arreglar. M’han demanat que, per part d’ells, estan disposats a 
seure, parlar i fer acostaments per poder continuar i seguir treballant a Moià, que en 
tenen ganes. Però primer s’ha d’arreglar el tema que queda pendent. Aniran per 
passos, però ells estan disposats a seure i fer el que toca.  

 
Sr. Alcalde.- Només per aclariment dir que, a dia d’avui, el deute actualitzat que 

té el concessionari és de 8.693,64 € que si han expressat aquesta voluntat 
d’arreglar-ho, trobaran a l’Ajuntament un “partner” per poder arribar a bon port i 
poder superar aquest atzucac en el qual ens trobem amb aquest concessionari. 

 
Sra. Maria Tarter.- Bàsicament repetir el que vam dir  a la Comissió Informativa. 

Ens va sorprendre que no se’ns digués que al gimnàs l’empresa concessionària 
devia fins a deu mensualitats des del 2017 del cànon, set mil i escaig, més els 
interessos de demora. Ens va sorprendre veure el Decret d’alcaldia de 18 de 
desembre. I encara ens va sorprendre més que al final hagués de passar pel Ple, 
perquè és el Ple qui és competent per prendre aquest acord, i no l’Alcalde.  
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Voldríem demanar què es considera que es requereix algú per fer un pagament 
immediat. Quin termini realment se li està donant per fer aquest pagament, és el 
dubte que tenim. Tot i que hagin expressat la voluntat d’arribar a un acord, però 
realment amb aquest acord que estem prenent avui, que nosaltres votarem a favor, 
perquè aquest deute existeix i se’ls ha de reclamar, com no pot ser d’una altra 
manera, sí que volem saber quins terminis estem posant. Què vol dir pagament 
immediat? Si serà un mes, dos o tres,...fins que s’arribi a un acord. Més que tot 
perquè nosaltres puguem fer el seguiment, ens interessa saber ens quins termes 
estem parlant. Aquesta és la pregunta que tenim en relació a aquest tema.  

 
Sr. Alcalde.- Té la paraula al Secretari. 
 
El Secretari.- Amb la vènia, pagament immediat vol dir que aquest pagament ja 

s’hauria d’haver realitzat, perquè estem parlant d’un deute vençut i exigible des del 
moment del venciment de cadascuna de les mensualitats de cànon concessional 
establertes en el contracte.  

 
Fer un advertiment en el sentit que l’Ajuntament no tindrà més alternativa, si no es 

produeix aquest pagament en un curt termini, que liquidar els recàrrecs de 
constrenyiment que estableix el propi plec de condicions de contracte, més els 
interessos de demora que corresponguin. S’utilitza un llenguatge deliberadament 
indefinit per expressar que té una obligació pendent de satisfer des de fa mesos i 
que no l’ha atès. 

 
Sra. Maria Tarter.- La segona pregunta seria: en el cas que no s’arribi a un acord 

i que haguem d’executar, i per tant, revocar la concessió del gimnàs a l’empresa 
Moià Sport, quina protecció podem donar als usuaris actuals del gimnàs. Tenim 
coneixement que hi ha usuaris que paguen quotes mensuals, i hi ha la possibilitat de 
fer quotes trimestrals a l’avançada. Potser revoquem la concessió, i per tant, 
tancament del gimnàs i deixem els usuaris  que han pagat unes quotes i que es 
trobin un dia el gimnàs tancat. No sé si a la concessió hi havia un dipòsit o una 
fiança, o si realment se’ls hi podrà exigir un dia que retornin aquestes quotes, en cas 
d’arribar el cas que no volem, de revocar. Però potser sí que hauríem de posar sobre 
la taula  quines conseqüències poden tenir sobre els usuaris, com podem intentar 
protegir-los.  

 
L’Alcalde.- Si em permets, Maria, ja que estem en una fase de voluntat 

d’arreglar-ho, veiem quina és la seva reacció, i a partir d’aquí, decidim quines són les 
conseqüències que es derivaran. Dir l’estratègia per la Ràdio, pel Ple, no té cap 
sentit. En el sentit que hi ha la bona voluntat d’arreglar-ho, que és el que nosaltres 
volem. A veure com reaccionen, quines propostes ens donen, i ja ho explicava el 
Secretari que s’ha de pagar, i l’última voluntat seria rescindir el contracte d’una 
manera que els usuaris es veiessin perjudicats. 

 
Sra. Maria Tarter.- No anava en tema d’estratègies, sinó de dir, mirem si els plecs 

contemplen la possibilitat de protegir l’usuari, igual ho tenim posat en els plecs. O, en 
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el cas de revocació, si es pot contemplar en el mateix acord de revocació la 
protecció. Ho deia en aquest sentit, no de desvelar cap estratègia. 

 
Sr. Alcalde.- L’estratègia és arribar a un acord, que es recuperi el deute i que cap 

usuari es vegi afectat per la situació empresarial. 

Acord 
Vist el Decret d’Alcaldia de 18 de desembre de 2017, pel qual es requereix el 

pagament immediat dels canons concessionals impagats del gimnàs, amb 
apercebiment de revocació de la concessió en cas d’incompliment 

 
Considerant que el cànon, recàrrec i interessos que hom hi reclamava segueixen 

impagats,  
 
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb els vots 

a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Joan Capdevila, 
Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Anna Roca i Marc Pardo, del Grup Polític Municipal 
d’AraMoià, i de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Montserrat Girbau, del Grup 
Polític Municipal PDeCAT, 

Acorda: 
Primer. Ratificar en els seus termes exactes i tant àmpliament com en Dret sigui 

necessari el Decret d’Alcaldia de 18 de desembre de 2017, pel qual es requereix 
el pagament immediat dels canons concessionals impagats del gimnàs, amb 
apercebiment de revocació de la concessió en cas d’incompliment 

Segon. Notificar la resolució adoptada a MOIA ESPORT, S.L., amb la indicació que 
exhaureix la via administrativa, essent susceptible dels següents recursos: 
1.. Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós 

Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la data 
de recepció de la notificació. 

2n. Recurs potestatiu de reposició davant el Ple de l’Ajuntament de Moià dins el 
termini d’un mes. 

3r. Qualsevol altre recurs que l’afectat consideri oportú. 
 

6. Expedient 742/2017. Conveni de Col·laboració entre el Consell 
Comarcal Del Moianès i els Ajuntaments de la Comarca del Moianès 
per a regular l'Encomana de Gestió de l’Assistència Tècnica dels 
Serveis Arquitectura i Enginyeria 

Departament: Secretaria 
Tema: Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal Del Moianès i els 

Ajuntaments de la Comarca del Moianès per a regular l'Encomana de Gestió de 
l’Assistència Tècnica dels Serveis Arquitectura i Enginyeria 

Expedient: 742/2017 
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Debat 
El Secretari.- Amb la vènia, President, primer hauríem de votar la urgència de la 

proposta, abans d’entrar en el debat.  
 
L’Alcalde.- Primer votarem la urgència d’aquest punt a tractar.  Vots a favor? 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb els vots a favor dels 

senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Joan Capdevila, Martí Padrisa, 
Mercè Bigorra, Anna Roca i Marc Pardo, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i de 
les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Montserrat Girbau, del Grup Polític 
Municipal PDeCAT, declara la urgència del debat i votació d’aquesta proposta. 

 
A continuació el Secretari dona lectura a la proposta de resolució. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Miquel. Això és un projecte del Consell Comarcal del 

Moianès, que ve de molt lluny; Ve del Consorci del Moianès, quan encara no estava 
constituïda la Comarca, ni estava constituït el Consell Comarcal. 

 
En la voluntat que sempre ha tingut el Consorci i ara té el Consell Comarcal, de 

prestar serveis, no només  a les persones, individual, a les entitats, als col·lectius, a 
les empreses, als treballadors, a la gent gran, sinó també d’aquesta voluntat de 
servei que sempre ha tingut pels Ajuntaments. I també la voluntat de ser un òrgan 
eficient, que gestioni bé els recursos, sigui capaç de crear sinèrgies de diferents 
administracions, en aquest cas dels diferents Ajuntaments del Moianès. Una de les 
mancances que tenen els Ajuntaments, no només al Moianès, sinó a la gran majoria 
d’Ajuntaments mitjans i petits, com en el cas del Moianès, són les seves dificultats 
econòmiques i tècniques per poder-se dotar d’aquells  funcionaris i persones que 
puguin prestar el servei d’una manera ràpida i eficient, i com ha de ser, ben feta, en 
els diferents Ajuntaments. En el cas de l’Oficina Tècnica, estem parlant de les figures 
tècniques d’arquitecte, d’enginyer i d’aparellador. Aquesta mancança es va detectar 
fa uns anys, es van fer diferent projectes: de quina manera, primer jurídicament es 
podia gestionar, en el cas d’un Consorci. Vam trobar la manera, però, el fet 
d’esdevenir Comarca, i esdevenir Consell Comarcal, ens va facilitar, encara més, fer 
i prestar aquest servei d’Oficina Tècnica de Servei als Ajuntaments. 

 
El que ara hem fet és, seguint aquells primers estudis i models i veient les 

diferents realitats dels Ajuntaments que podien destinar pocs recursos a tenir hores 
de prestació de servei d’arquitecte, aparellador i enginyer, hem tirat endavant la 
primera necessitat: la d’arquitecte. En el cas del Moianès, els diferents municipis 
havien expresat reiteradament les seves necessitats, i en el cas de Moià, 
concretament, ja coneixeu tot el Ple: els membres de l’oposició, de l’equip de govern 
i els serveis tècnics, però també lamentablement, tots els usuaris de Moià que 
necessiten els serveis tècnics de l’oficina tècnica municipal, que tenim un embús 
considerable, lamentablement,  a més que no s’adiu amb els serveis que vol prestar 
l’Ajuntament, i amb els serveis que qualsevol ciutadà hauria de rebre.  
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Per tant, una de les maneres de desencallar aquesta situació és utilitzar els 
serveis del Consell Comarcal. Aquest ens destina les hores que nosaltres com 
Ajuntament vam demanar en el seu moment. Això que presentem avui és un 
conveni, que és flexible. Ara ve unes hores i amb uns preus, però que és adaptable 
a les necessitats dels diferents Ajuntaments. Per tant, comencem amb això i anem 
veient com va evolucionant, i com anem casant la figura d’un arquitecte extern del 
Consell Comarcal del Moianès amb el nostre arquitecte i el nostre equip tècnic. Dir 
que, de moment hem contractat deu hores setmanals, deu hores que vindrà 
l’arquitecte a l’Ajuntament de Moià. Serà els dilluns al matí, els dimecres a la tarda, 
que són els dies que hi ha tot el personal dels serveis tècnics municipals en plena 
feina. És el dia que els regidors estem més a l’Ajuntament, és el dia que coincideix i 
podem aprofitar més aquest recurs.  

 
Amb  això què es busca? Doncs, el que us he explicat: poder desencallar tots 

aquells informes, llicències, i altres temes que tenim encallats a l’Àrea de Territori, i 
que no estem donant, de cap de les maneres, el servei que es mereixen els 
ciutadans i ciutadanes de Moià. Aquesta és la raó de la urgència, i aquesta és la raó 
per la qual presentem aquest conveni al Ple de l’Ajuntament.  

 
Sra. Maria Tarter.- En el cas de la mancomunació de Serveis Tècnics,  ja saps 

que hi estem d’acord des del mandat passat que s’estava estudiant des del 
Consorci. Manifestar que el conveni posa que l’hora d’arquitecte, a l’Ajuntament li 
surt a 27,50 euros; en el cas de l’enginyer a 24,50 euros. Per tant, les hores que heu 
demanat seran gairebé vint-i-quatre mil euros l’any que l’Ajuntament pagarà al 
Consell Comarcal del Moianès per aquest servei, perquè el personal està contractat 
directament pel Consell Comarcal.  

 
Com comentaves abans, el CCM va demanar als diferents alcaldes si es volien 

adherir a l’OSTEM i que manifestessin quantes hores necessitaven. Com alcalde de 
Moià, tu ja ho vas fer a l’abril del 2017, amb un decret que deia les hores que 
necessitàvem. Sí que ens sorprèn que siguin poques. Perquè, com dius, l’Àrea va 
molt mancada i crec que per començar i veure si funciona aquest mètode està bé, 
però l’Àrea necessita un impuls important, com moltes vegades manifestava el 
regidor Albert Clusella. 

 
D’altra banda, ens pesàvem que demanaríeu més hores, perquè, si no recordem 

malament, la contractació de l’arquitecte municipal, que és un funcionari interí, i que 
va ser una contractació sense passar cap concurs. Recordem que l’arquitecte ja 
estava contractat per capítol dos, per contracte de serveis, i se’l va passar a 
funcionari interí, sense cap mena de procés selectiu, sinó que va ser directament 
agafat d’un dia per l’altra com a funcionari, amb el motiu que, quan hi hagués 
l’OSTEM funcionant del Consell Comarcal, ja agafaríem tot el servei directament del 
Consell Comarcal. No sé si el criteri ha canviat, i preferiu tenir plantilla pròpia i agafar 
només el Consell Comarcal com a suport, un canvi d’estratègia que no ens 
semblaria pas malament. I en el cas de l’enginyer, agafar més hores del CCM 
hagués suposat una regularització de la situació actual, perquè l’enginyer el tenim 
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contractat per capítol dos, per serveis. I un enginyer que està firmant informes que té 
categoria d’autoritat, també hauria de ser un funcionari. Pensem que aquí s’ha 
perdut una oportunitat de regular la figura de l’enginyer, mantenint aquest capítol dos 
a l’Ajuntament, aquest contracte de serveis. Per tant, ens agradaria que ens 
expliquéssiu una mica l’estratègia durant el 2018 i potser de futur, si continuarem 
així, amb un arquitecte propi  i un enginyer propi i agafant el suport puntual del CCM, 
i per tant, sí que us demanaríem que hauríem de contemplar la possibilitat i la 
necessitat  de treure les dues places a concurs, tant la d’arquitecte com la 
d’enginyer, per solucionar aquestes irregularitats que ara mateix estem tenint a la 
plantilla.  

 
Sr. Alcalde.- El per què són deu hores i no cinquanta és degut a dues coses 

importants: una, quan es van fer les previsions, era de fa uns quants anys. I dues, 
aquest arquitecte, no només treballarà per l’Ajuntament de Moià. Per tant, hem de 
combinar amb els diferents municipis  com combinem la jornada laboral. Començar 
des del Consell Comarcal, contractant més persones sense saber si les hores són 
les reals, no tenia sentit. Era una frivolitat contractar gent per després no utilitzar-la.  

 
I en el cas de l’Ajuntament, tenim molt clar que hem de reformar l’Àrea de 

Territori. El Secretari i l’Interventor tenen l’encàrrec de l’Alcalde de fer aquesta 
avaluació juntament amb l’arquitecte, de saber quines són les peces que necessitem 
per poder prestar un millor servei, i ens arriba aquesta figura de l’arquitecte, que amb 
les hores que tenim ara ens sembla que pot ser un gran banc de proves per veure si 
podem solucionar l’embús.  

 
No n’hi ha prou amb solucionar l’embús, Moià, per sort, cada cop té més activitat, 

té més vida pròpia. L’Àrea de Territori és el motor de l’ingrés pel que fa a taxes, 
impostos de l’Ajuntament, com a màquina. Però, a part, és una peça importantíssima 
i imprescindible per la dinàmica econòmica del municipi: Amb les llicències hi ha 
feina de paletes, d’arquitectes, d’un pilot de gent i d’indústria auxiliar que és 
importantíssim que això es pugui desencallar. Per tant, fem aquesta prova d’entrada. 
Dir que el CCM tenia previst que  aquesta figura s’incorporés molt abans. Tot això 
s’ha anat endarrerint, s’han anat canviant coses. Per tant ara, des de fa molt poquet 
tenim la figura del Secretari i l’Interventor en plena jornada. Això fa que ho anem a 
provar. Com que no només ho provarem l’Ajuntament de Moià, sinó també els altres 
municipis, i també el CCM, i també l’Àrea de Territori, està tot obert per adaptar-nos 
a la realitat. 

 
Quin és l’objectiu a curt termini? desembussar  tots aquests expedients que tenim 

encallats. Quina serà l’estratègia a partir d’uns mesos, quan tinguem tot això 
desencallat? Decidir, fent una valoració des de l’Oficina, si el que volem és que es 
facin les coses ordinàries des de l’Ajuntament o des del CCM. O al contrari, els 
projectes que vinguin nous, o més grossos, que no tinguem capacitat tècnica 
d’assumir nosaltres directament de l’Ajuntament, ho puguem passar pel CCM. 
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Tots estem en fase de prova, de voluntat d’adaptar-nos a la realitat de cadascú. 
Això fa que, ara mateix, no pugui dir: l’objectiu no és aquest,  a part del que he 
explicat ara mateix.  

 
Sra. Maria Tarter.- Per tant, entenc que el funcionari interí, l’arquitecte municipal, 

continuarà estant així, i l’enginyer continuarà estant per contracte de serveis. No hi 
ha previsió de treure les places fins que es faci un anàlisi de com està funcionant 
aquest conveni? Perfecte. Queda aclarit. 

 
Sr. Alcalde.- I el que ens cal a l’Ajuntament és la figura de l’enginyer i de 

l’arquitecte propi. I, a part, tenir el suport d’aquesta estructura que creiem 
importantíssima, del Consell Comarcal. Anem veient com jugarem aquestes dues 
peces, i buscant l’eficiència pel que fa a la prestació del servei, i evidentment, com 
no pot ser d’una altra manera, l’eficiència en la inversió dels recursos econòmics. 

 
Sra. Maria Tarter.- Evidentment, i repeteixo, si l’objectiu és tenir arquitecte i 

enginyer propi, la plantilla ha d’estar ben dotada,  i això vol dir que s’hagin d’obrir les 
places i convocar els dos concursos. Suposo que el Secretari ja prendrà nota i ja farà 
el que li toca, que al final, és cosa dels tècnics. Per tant, votarem a favor d’aquest 
conveni i, sobretot, que es pugui donar aquesta empenta als diferents expedients 
que hi ha encallats a l’Àrea, i com bé has dit, repercuteix al ciutadà,  

 
Sr. Alcalde.- Un cop exposats els posicionaments pel que fa a aquest punt, el 

posem a votació. 

Acord: 
El Consell Comarcal del Moianès acaba de lliurar la proposta de Conveni 

d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Moià en matèria de recursos humans de 
reforç de l’Àrea de Territori que hom ha estat negociant aquests darrers mesos. 

 
 El Departament de Territori de l’Ajuntament de Moià necessita una reforma en 

profunditat per tal de millorar-ne la capacitat de producció tècnica, de la qual, aquest 
Conveni en constitueix un primer pas, car permetrà d’alleugerir la càrrega de treball 
que suporta; posar al dia la tramitació d’alguns assumptes ordinaris encallats i 
afrontar projectes que requereixen una dedicació de caràcter extraordinari que llurs 
recursos humans actuals no poden assumir, 

 
 Els fonaments de dret en els quals s’empara aquesta proposta es troben 

profusament recollits en els antecedents del Conveni que s’insereix a l’annex i es 
donen per íntegrament reproduïts en aquests antecedents, per evitar inútils 
reiteracions, 

 
 Donada la tardança en el trasllat de la proposta definitiva de Conveni pel Consell 

Comarcal no va ésser possible d’incloure la proposta en la darrera Comissió 
Informativa celebrada. 
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 És per això que se sotmet a l’aprovació del Ple per via d’urgència, en 
consideració a la necessitat de posada en marxa de la cooperació contemplada en el 
conveni de manera immediata, en atenció als nombrosos afers que es troben en 
aquests moments pendents de resolució i que requereixen el dictamen preceptiu 
dels tècnics superiors que el Consell comissionarà a Moià en execució d’aquest 
acord. 

 
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb els vots 

a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Joan Capdevila, 
Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Anna Roca i Marc Pardo del Grup Polític Municipal 
d’AraMoià, i de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Montserrat Girbau, del grup 
municipal PDeCAT,  

 Acorda: 
Primer. Preliminarment declarar la urgència del debat i votació d’aquesta proposta.  
Segon.  Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i 

els Ajuntaments de la Comarca del Moianès per a regular l'Encomana de Gestió 
de l'Assistència Tècnica dels Serveis d'Arquitectura, Arquitectura Tècnica i 
Enginyeria que s’insereix a l’annex. 

Tercer. Facultar tan àmpliament com en Dret sigui necessari a la 1ª Tinent d’Alcalde 
per a la signatura del Conveni i la introducció, si escau, de les esmenes de 
caràcter no substancial que fossin necessàries per al seu atorgament. 

Quart. Comunicar la resolució presa al Consell Comarcal del Moianès per al seu 
coneixement i efectes.  

Annex de l’Acord 
 
Moià, de ........... de ................... de 2018  
 
Reunits  
D’una part, Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, President del Consell Comarcal del 

Moianès, assistit pel secretari del Consell Comarcal del Moianès, Sr. Jaume Miró i 
Herms. 

 
 I d’altra part, Sra. Montse Ferrer Crusellas, Regidora de coordinació general de 

l’Ajuntament de Moià, assistida pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Miquel Colom 
Canal. 

 
Intervenen  
El president del Consell Comarcal del Moianès en virtut del que disposa l’article 

13 del text refós de la Llei de l’organització de comarca de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

 
 la 1ª Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Moià, en nom i representació de 

l’Ajuntament Moià, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 
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21 de setembre, per raó de concurrència en l'Alcalde de la doble condició de 
President del Consell Comarcal i d'Alcalde de Moia, 

 
 Els secretaris també per raó de càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 

l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que  regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal per a contractar i 

obligar-se, en temes del present document, pel que posades prèviament d’acord les 
parts, lliurament,  

 
Manifesten  
I.        Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la 

Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, correspon al Consell Comarcal del Moianès prestar assistència 
tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions 
tenint en compte les necessitats dels diferents municipis.  

 
II.      Que l’Ajuntament de Moià, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de d’arquitectura  i enginyeria i està interessat en què el 
Consell Comarcal del Moianès, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti 
suport en aquesta matèria.  

 
III.    Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a 

l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de  d’arquitectura  i enginyeria.  
 
IV.    Que data 24 de gener de 2018, l’AJUNTAMENT va aprovar el contingut i la 

signatura d’aquest conveni.  
 
V.     Que data 2 d'octubre de 2017, el CONSELL COMARCAL va aprovar el 

contingut i la signatura d’aquest conveni.  
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 

conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
 
I.           L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual 
correspon a la comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de 
la comarca i l’exercici de les competències municipals, en els termes establerts per 
la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
       L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

estableix que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de 
cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris 
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objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació 
establerts.    

 
II.           L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de 

la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació 
d’assistència tècnica.  

 
III.           L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat 
amb allò que estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de 
competència municipal en virtut de delegació o conveni.  

 
       L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de 

serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis 
corresponents en la prestació del servei.  

 
IV.           L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 11 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic es preveu que la realització 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans 
o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es 
tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.  

 
       Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 i l’article 11.3 de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposen que l’instrument de 
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin 
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.  

 
V.           L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya  estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació per adoptar els acords relatius a 
l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres 
administracions.  

 
       Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels 
acords relatius a la transferència de funcions o activitats a altres administracions 
públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades 
per altres administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament.  

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts 

compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents  
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P A CTE S 
 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encomana de gestió consistent en la 

prestació d’assistència en matèria d’arquitectura  i enginyeria del Consell Comarcal a 
l’Ajuntament de Moià.  

 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  
 
A)     Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA, les funcions desenvolupades 

per part del CONSELL COMARCAL són les següents:  
 
Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva 

especialitat, tant a nivell intern dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern 
respecte a les entitats locals de la comarca que hagin encomanat les funcions 
d’assistència tècnica en matèria d’urbanisme, planejament, gestió i disciplina 
urbanística i, organització i prestació de serveis municipals  al Consell Comarcal. 

Coordinar l’oficina de serveis tècnics municipals (OSTEM) de la comarca. 
Elaborar informes tècnics i redactar els estudis i projectes que, en el seu cas, 

siguin necessaris, en ordre a la tramitació d’expedients en l’àmbit del planejament i 
gestió urbanística, llicències, protecció del patrimoni cultural i, en general, en tots 
aquells àmbits propis de la professió d’arquitecte, incloent la informació al públic. 

L’execució de plans i programes d’inspecció urbanística, així com aquelles 
inspeccions, que d’ofici o a sol·licitud de particulars, la Corporació entengui 
necessàries, amb l’aixecament de les corresponents actes. 

Redacció i direcció de projectes d’obra, memòries valorades, valoracions i altres 
d’ordre tècnic assignats, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució. 

Supervisar i gestionar la protecció de la legalitat urbanística al territori tant per 
promoció pública com privada (plans urbanístics, obres, rehabilitació, activitats que 
afectin el medi ambient, etc.). 

Elaboració de propostes i plecs de condicions tècniques per a la contractació dins 
l’àmbit de les seves funcions. 

Elaboració d’estudis, informes i projectes tècnics relatius a obres i serveis locals 
Control i execució d’obres comarcals, incloses direccions d’obra, coordinacions de 

seguretat, etc.. 
Gestió de recursos públics: control de subvencions públiques i assignació eficient 

de recursos públics. 
I, en general, totes aquelles que se li encomanin dins de la seva competència.  
 
B)   Pel que fa a l’assistència d’ ENGINYERIA, les funcions desenvolupades per 

part del CONSELL COMARCAL són les següents:   
 
1.   Assessorar a la Corporació en general i a les entitats locals a les quals presta 

serveis, proporcionant la informació sobre temes propis de l’àmbit, procurant un 
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sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats de l’organització i els seus 
recursos.  

 
2.   Programar, coordinar i supervisar les actuacions sobre infraestructures i 

instal·lacions i serveis de competència comarcal.  
 
3.   Elaborar estudis, informes tècnics, memòries valorades i plecs de condicions 

en licitacions de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin 
en el seu àmbit de treball. 

 
 4.   Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció 

de riscos i salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, 
d'acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels 
riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en mataria 
preventiva, d'acord amb la normativa vigent.  

 
5.   Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit del 

medi ambient l'enginyeria  
 
No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament 

executives així com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es 
podran desenvolupar sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la 
contractació d’una assegurança de responsabilitat civil a favor de la persona adscrita 
al servei comarcal.  

 
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més 

amunt amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores conveniades amb cada ajuntament de la comarca que 
s’especificaran en els corresponents annexos que seran signats per anualitat entre 
les dues parts.  

 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 

s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i 
les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades.  

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 L’AJUNTAMENT es compromet a:  
 
1.   Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament 

les funcions assistencials acordades.  
 
2.   Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del preu hora per a 

cada assistència tècnica segons les hores prestades.  
 
3.   Dictar quantes ordres i resolucions siguin necessàries en relació a les funcions 

encomanades.  
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Quart. Règim econòmic  
1.   El preu hora per l’any 2017 i 2018 corresponent a la prestació d’assistència en 

arquitectura és de 27,50 euros i el preu hora corresponent a la prestació 
d’assistència en enginyeria és de 24,50 euros.  

 
2.   Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles 

pròrrogues, el cost del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord 
amb el què determini el Consell Comarcal  

 
3.   L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL per anualitats 

anticipades per mitjà de transferència bancària.  
 
4.   El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat 

amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del 
CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni.  

 
Cinquè. Vigència  
1.      Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els 

seus efectes des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2019.  
 
2.      El conveni pot ser objecte de pròrrogues mitjançant acord exprés de les 

parts.  
 
Sisè. Naturalesa del conveni  
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la 

Llei de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es 
regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic 
administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i demès normativa 
concordant.  

 
Setè. Comissió de seguiment  
1.  Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i 

vetllar pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i 
avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar 
les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni.  

 
2.  A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, 

personal directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les 
reunions de la comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per 
tal d’oferir-li l’assessorament oportú.  

 
Vuitè. Publicació  
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El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  

 
Novè. Extinció  
Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
 
a)  L’acord entre les parts 
 
b)  La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació 
 
c)   La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL 

COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que 
se li hagin originat com a conseqüència d’això 

 
d)  El compliment del període de vigència 
 
e)  L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per 

qualsevol de les parts.  
 
Desè. Jurisdicció  
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 

qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest 
conveni.  

Annex del Conveni 
Ajuntament de Moià  
 

Àmbit 
d’assistència 

Preu hora Hores anuals Preu anual 

Arquitectura 27,50 € 480 hores 13.200,00 € 
Enginyeria 24,50 € 432 hores 10.584,00 € 

 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 

corresponents secretaris, que en donen fe.  
 

El president del Consell Comarcal La 1ª Tinent d'Alcalde de l’Ajuntament 
de Moià 

 
 
 
 
 

 

Dionís Guiteras Rubio                                                   Montse Ferrer Crusellas 
 

En dona fe, el secretari del Consell 
Comarcal 

En dona fe, el secretari de l'Ajuntment 
de Moià  
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Jaume Miró Herms Miquel Colom Canal 
 
 
 

 

 
7. Activitat de Control 

Sr. Alcalde.- Passem al següent apartat, que és l’apartat de control del Ple. 
 
Sr. Secretari.- Amb la vènia, president, hi havia una pregunta formulada per 

escrit, per mitjà del programa Gestiona, que em sembla que la primera tinent 
d’alcalde tenia... 

 
Sr. Alcalde.- Perdona, com que tenim això nou, en principi aquí hi hauria d’haver 

la relació de Decrets i la relació de juntes de govern.  
 
Sr. Secretari.- Si, l’oposició ha formulat una proposta de millora en aquest sentit. 

Incorporarem a la pròxima sessió un detall de tot el que són les actes de 
comunicació que es feien habitualment perquè quedi recollit en Acta. 

 
Però, a banda d’això, aprofitant la instal·lació de tot aquest  sistema informàtic de 

gestió de les sessions, l’oposició ha formulat una pregunta per escrit, que em sembla 
que la primera tinent d’alcalde tindria... 

 
Sra. Maria Tarter.- Fem les preguntes abans, de control de govern? 
 
El secretari.- Ho deia, més que res, perquè no us oblidéssiu que hi havia aquesta 

petició. 
 
Sra. Maria Tarter.- Tranquil.  
 
Sr. Alcalde.- Contestem aquesta pregunta. Ja anirem agafant la traça en aquesta 

nova modalitat que creiem que és molt més eficient i molt més efectiva. A més, hi 
estem tot el Consistori d’acord.  

 
Sra. Montse Ferrer.- Com que no hi ha la regidora de Salut Pública, us dono la 

resposta jo a les dues consultes que ens heu plantejat.  
 
Ens han plantejat quina és la mitjana mensual d’animals al Centre d’animals 

domèstics de Moià durant el 2017. Hem donat la resposta per escrit al grup del 
PDeCAT. 
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La mitjana d’animals, des del gener que vam començar amb 37, al desembre que 
estem amb 22, movem una mitjana de 20 a 30 animals. El centre té una capacitat 
per a 60 gossos. Per tant, estem molt per sota de la meitat del que és el centre. A la 
resposta per escrit hem obviat el tema dels gats. Però la capacitat del centre és de 
seixanta animals, només de gossos.  

 
En el cas dels gats en tenim una mitjana de cinc, perquè us en feu una idea.  
 
Ens van demanar una partida pressupostària, però ens heu demanat la 

corresponent a manutenció, però la partida econòmica no coincideix. 
 
Us hem enviat un Excel amb la totalitat de les despeses. De l’1 de gener al 31 de 

desembre l’Ajuntament de Moià ha pagat un total, inversions -de manteniment- 
incloses, de 31.829,77 €. Amb el detall podeu veure a què correspon cada despesa.  

 
Sra. Maria Tarter.- Merci per enviar-ho aquesta tarda. Així ja poder disposar de la 

informació. La mitjana de gossos que hi ha al centre, entenem que estan físicament 
allà? O contemples els gossos que estan en casa d’acollida, de voluntaris? 

 
Sra. Montse Ferrer.- Per posar l’exemple, perquè ho entengueu, els 22 que 

consten al llistat que us hem passat són de mitjana. És una mitjana físicament al 
centre. Quan hi ha una acollida, el gos entra;  és a dir, el gos pot sortir 
indefinidament amb una adopció. Per tant, si està més de 15 dies al centre, el 
constem que està al centre. Si hi està menys no ho marquem. 

 
Quan diem 22, volem dir 22 gossos físicament al centre.  
 
Si em dius a dia d’avui, o a dos de gener, n’hi ha menys perquè s’ha formalitzat 

alguna adopció. El número és variable. Quan parlem de 22 és físicament i a part, hi 
ha les acollides.  

 
Sra. Maria Tarter.- En el cas d’acollides, les despeses de veterinari, menjar, etc. 

se’n fa càrrec la persona que està acollint l’animal? O ho paga igualment 
l’Ajuntament? 

 
Sra. Montse Ferrer.- Normalment, l’Ajuntament, fins que no es formalitza. El tema 

en el Centre, normalment perquè no s’allargui molt per tenir això. L’únic que sí és 
cert estàvem en una mitjana els primers nou mesos de 4 a 5 acollides, i per 
desgràcia, els mesos d’octubre, novembre, han sigut molt dolents. Hem tingut 
abandonaments d’animals a la porta; hem tingut abandonament de mares i cries, 
això ha fet que el número d’acollida s’hagi disparat, fins que no puguem formalitzar 
les adopcions reals d’aquests gossos.  

 
Sra. Maria Tarter.- Pel que entenc, en el llibre de registre d’entrades i sortides, ho 

contemplem com a sortida? 
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Sra. Montse Ferrer.- No, en el llibre de registre consta que estan al centre. L’únic 
que en el control mensual que portem, que és aquest que us he dit, allà no hi són. 

 
Sra. Maria Tarter.- Aclarits els dubtes i gràcies per enviar la documentació 

aquesta tarda. 
 
St. Alcalde.- Un cop aclarit aquest punt,  passem als Decrets. Després tornarem 

als precs i preguntes, si us sembla bé.  
 
No tinc l’últim Decret el qual vam donar compte a l’anterior Ple. Us ho heu mirat? 
 
Sra. Maria Tarter.- Vam consultar a Secretaria, perquè no constaven a l’ordre del 

dia, quins eren els decrets que passaven en aquest Ple. Ens van contestar per 
correu electrònic dels decrets de l’any 2.017, del Decret 402 fins 508, i de l’any 2018 
de l’1 al 28. 

 
Dels decrets ens sembla important destacar els Decrets 9 i 10 del 2018 i el 458 

del 2017. 
 
Es tracta d’expedients d’incoació d’expedients sancionadors a tres empreses de 

Moià per incompliments a les analítiques d’abocaments d’aigües residuals. 
Analítiques que fa l’Ajuntament per la Companyia d’aigües. S’ha detectat que dues 
empreses feien un incompliment que podria ser de caràcter greu, pel que s’obra 
l’expedient sancionador, amb un avís de possible multa de 10.000€ a 50.000€. 

 
I una altra empresa, d’incompliment lleu que podria arribar fins una sanció de 

10.000 €. 
 
Per altra banda, al registre de sortida de l’Ajuntament hem vist tres altres avisos 

d’altres empreses de requeriment previ a l’expedient sancionador, pel mateix 
concepte d’incompliments en els límits d’abocaments d’aigües residuals.  

 
Estem parlant, en global, de sis empreses que en el primer semestre del 2017 

s’han detectat incompliments en els abocaments d’aigües residuals i els expedients 
estan seguint el seu curs.   

 
És important deixar-ne constància en el Ple, d’aquestes empreses que estan 

tenint incidents. I deixar un parell de qüestions sobre la taula: Ens preocupa la 
possible reiteració d’empreses en aquests casos, entenem que l’enginyer i l’Àrea ho 
hauran d’analitzar. Per altra banda, felicitar l’Ajuntament, l’equip de govern, l’alcalde 
com a regidor de Medi Ambient, de què veiem que s’estan fent complir les mesures 
que no són agradables per ningú. I que és un tema que vetllem i estem analitzant i 
fent el seguiment. Creiem que és important que es faci tot el possible, no només per 
fer una depuradora nova, sinó que  tots els empresaris de Moià han de ser 
conscients, i sabem que ho són i que s’esforcen que cada incompliment d’aquests té 
un impacte en el medi, i hem de deixar constància de l’existència d’aquests 
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incompliments, dels expedients i que l’Ajuntament està fent la seva feina, que no és 
grata, de fer aquests avisos de possibles sancions a empreses del municipi.  

 
Per altra banda, comentar que vam fer les Comissions per les subvencions de 

concurrència competitiva de les entitats. Els decrets passen avui per Ple: el 7 i 23 del 
2018, dels 40.000 disponibles vam poder atorgar  31.800€. No hem sigut capaços de 
veure al web ni seu electrònica la relació de subvencions que s’han donat. S’ha de 
publicar? Quin termini hi ha? Hi ha entitats que ens estan demanat si cobraran, quin 
import  i en quina data?  

 
Adreçant-se a l’interventor: Feu notificacions particulars a les entitats, Lluís? 

D’acord. 
 
L’interventor.- Ara s’estan fent les notificacions formals a cada entitat. A més, 

s’està tramitant el pagament del 50%.  
 
Sra. Maria Tarter.- Decret 17-2018. Dubtes: contractació de màxima urgència. 

Preguntem a la regidora de recursos humans: quin horari fa? Quina plaça està 
ocupant? De netejadora  a operari polivalent. No sabem quina plaça està ocupant.  

 
Sra. Montse Ferrer.- El centre d’animals havia de continuar funcionant a data 1 

de gener. Necessitàvem que algú se’n fes càrrec, sense passar cap concurs. És un 
nomenament temporal, fins que el CCM accepti que el centre sigui comarcal.  

 
Sra. Maria Tarter.- L’horari? 
 
Sra. M Ferrer.- Es mantenen 32 hores mensuals de dilluns a dissabte matins, 

dimecres i divendres tarda.  
 
Sra. Maria Tarter.- Per les 32 hores mensuals cobrarà mil euros? 
 
Sra. M Ferrer.- Ho contestarem per escrit. 
 
Sra. M Tarter.- Per escrit o en el ple del Febrer. El deixem pendent. 
 
En relació al Decret 501/2017, aprovació de factures. No veiem el llistat de 

factures, segons vam comentar al Secretari, demanem el llistat de les aprovacions 
del Decret. Igual de les obligacions de pagament, no hi ha inclosos els llistats.  
Demanem que ens ho envieu. 

 
Decrets 495 i 496, de les obres de les Faixes, aïllament i tancament de la coberta 

i de mesures de control contra incendis, deixar constància que estem contentes de 
veure aquestes adjudicacions, portem anys empenyent amb la seguretat de la 
coberta.  
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489/2071. Pregunta: redacció projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de 
l’edifici de l’antic Ajuntament, import 6000€ més IVA. Què preteneu d’aquest edifici? 
Quin ús se li vol donar? 

 
Sr. Alcalde.- L’objectiu de fer l’estudi és molt simple. Moltes vegades ens arriben 

subvencions. Són recursos que podríem destinar en aquest espai, que pot ser per la 
necessitat que tenen les entitats, que té l’Ajuntament, o per les Societats, de tenir 
espais per estar a disposició del propi Ajuntament o de les entitats. Tenir aquest 
espai sense definir-ne l’ús, ens incòmode. Si no tens un projecte engegat, o molt 
embastat, si ens arriben subvencions, les podem perdre, o bé destinar-les a coses 
més urgents, però que no serien estratègicament tan importants, ens fa patir. Hem 
decidit: comencem a plantejar què volem fer amb aquest edifici, quines possibilitats 
reals té, i depenent de la capacitat o cost que pugui tenir arreglar un espai com 
aquest, si tenim un projecte inicial i una estratègia a seguir, ens anirà molt bé. L’únic 
objectiu que tenim a dia d’avui de l’edifici és posar-lo a disposició de les necessitats 
que tingui el municipi:  

A. La Corporació o 
B. Possibles entitats. 
 
Una altra raó per arreglar l’edifici és marcar un full de ruta, ja que és una propietat 

municipal a la que ja hem destinat algun recurs perquè no s’enfonsi, com va ser 
arreglar la teulada, arreglar les filtracions d’aigua que posaven en perill l’estructura 
de l’edifici. Ara volem veure quines possibilitats té, i adaptar-ho a les necessitats , ja 
no en aquest mandat que s’acaba, però sí al futur.  

 
Sra. M Tarter.- Remarcar que no és un estudi. És un projecte executiu. Entenc 

que serà neutre. 
 
Sr. Alcalde.- Ja veurem quines necessitats hi ha.  
Tenim l’experiència que van arribant convocatòries i subvencions que reclamen 

tenir un objecte per fer-ne alguna cosa. Fins ara no teníem l’objecte. 
 
Sra. M Tarter.- Quan va marxar Correus i quan es va traslladar l’Arxiu municipal 

de la planta baixa de l’edifici, vam parlar de la possibilitat de  traslladar-hi la 
companyia d’Aigües, per exemple, i estalviar-nos el lloguer.  

 
Al veure la redacció d’un projecte concret, pensàvem que potser hi havia un 

projecte més puntual.  
 
Finalment, el Decret 20/2018, Interposició de recurs d’apel·lació contra una 

sentència del Jutjat Penal de Manresa, que absol els acusats i l’Ajuntament hi estava 
com acusació particular. Al perdre i absoldre els investigats, l’Ajuntament ha 
interposat aquest recurs d’apel·lació contra l’Audiència Provincial. La Fiscalia, que va 
iniciar aquesta demanda,  ha interposat el recurs? 
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Sr. Alcalde.- No en tenim constància. El tema ve de molt lluny. Referent al 
contenciós sobre els convenis del Sr.Estevadeordal. La  Resolució del jutge té 
inconsistències, no estem d’acord com explica, tot i reconèixer les múltiples 
qüestions administratives que no s’han fet com s’havien de fer. A través dels Serveis 
Jurídics hem decidit que iniciàvem això, no tenim constància si la Fiscalia  ha iniciat 
o no el tema.  

 
Sra. M Tarter.- Això remunta del mandat passat, on es va fer la nul·litat de ple 

dret del dos convenis urbanístics del 2001 i 2005. Al mateix acord de Ple on hi havia 
la nul·litat de ple dret, hi havia un acord que hi havia la documentació a Fiscalia, per 
si ho veia convenient, iniciar els tràmits. Fiscalia ho va entomar, i va fer la demanda 
a la que després, abril o maig del 2015, ens hi vam adherir com Ajuntament, passant 
a ser part del procediment com acusació particular, acusant a tres persones de 
diferents delictes.  

 
En aquest cas, s’ha absolt a aquestes persones. Ara com Ajuntament heu 

presentat el recurs, perquè considereu que és la millor defensa pels interessos 
municipals. Seguirem el procediment fins que sigui ferm, encara podem tardar 
temps.  

 
Sr. Alcalde.- Ha sigut voluntat, en aquest mandat i a l’anterior  que l’Ajuntament 

amb aquests temes, ho hem fet amb el Tribunal de Cuentas i altres judicis, nosaltres 
personar-nos com a part afectada, i posar-ho a disposició de la Fiscalia, allò que 
considerava perquè nosaltres ens enteníem i ens adheríem directament a la Fiscalia 
. El canvi d’opinió en aquest cas és perquè la resolució no hi estem gens d’acord, tot 
i que la respectem. No anem a buscar cap tipus de pena, en aquest cas el fiscal 
demanava penes d’inhabilitació; només hi havia una persona que podia tenir una 
conseqüència greu, amb aquesta pena d'inhabilitació, que és l’antic Secretari. No sé 
si l’alcalde es vol tornar a presentar a unes eleccions. El que demanava era 
inhabilitacions, res més que això. En aquest cas, no és que estiguem d’acord o no 
amb la resolució d’absoldre d’inhabilitació aquestes tres persones, no ens ho hem 
plantejat com equip de govern. Sí que ens hem plantejat que la resolució que fa la 
jutge no ens sembla que sigui correcte. Com que tenim el dret de discrepar i 
l’utilitzarem els mitjans que tenim a l’abast, la Fiscalia, perquè entenem que aquesta 
sentència no es correspon amb la realitat. I perquè hi veiem moltes contradiccions en 
la pròpia exposició de la sentència, res més que això. 

 
Sra. Maria Tarter.- Una puntualització, en aquest cas no és només personar-se 

en el procediment sinó que consteu a l’expedient com acusació particular, i així us 
nomenen. 

 
Sr. Alcalde.- És que no hi ha altra manera de poder-ho fer. 
 
Sra. Maria Tarter.- En aquest cas no és només que us personeu com acusació 

particular. Entenc que us vau adherir a la demanada del Ministeri Fiscal. 
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Sr. Alcalde.- No vam demanar penes que fossin diferents que les que demanava 
el Ministeri Fiscal. Haguéssim pogut demanar allò que consideréssim que havia de 
ser, penes de presó o el que sigui, i no ho hem fet. 

 
 Sra. Maria Tarter.- Anirem seguint aquest procediment, a veure com acaba, i si 

té conseqüències també. És un procediment penal, i recordem que el mateix cas el 
tenim en procediments administratius. Anirem seguint quines conseqüències pot 
tenir en els altres processos col·laterals. Ja hem acabat amb els Decrets. 

 
Sr. Alcalde.- Passem a donar compte dels acords de la Junta de Govern. 
 
El Secretari.- No tinc accés al gestiona, i no tinc la relació dels acords.  
 
Sra. Maria Tarter.- Vam demanar quines Juntes de Govern passaven i ens les 

han enviat per correu electrònic: la del 9/11/2017 (la núm. 20/2017).  
 
En el punt tres feu l’aprovació del calendari fiscal 2018. Ens ha sorprès veure el 

canvi d’estratègia amb la taxa d’escombraries que passem de fer-ho en quatre 
rebuts a fer-ho en dos. Ens ha sorprès que prenguéssiu aquest acord. Entenc que és 
per un benefici econòmic o potser de gestió, doncs últimament es cavalcaven rebuts. 
Potser no anava prou bé fer-ho en quatre rebuts. Aquests dies estem rebent el 
calendari fiscal de la Diba a casa. És veritat que gairebé no l’obres mai. Fer aquesta 
advertència a la gent que aquest cop li arribaran dos rebuts d’escombraries, que no 
s’espantin quan rebin el primer i es pensin que li hem doblat el rebut, sinó que, 
aquest any,  seran dos rebuts enlloc de quatre. Estaria bé explicar-ho quan 
prengueu aquestes decisions. Es va prendre el nou de novembre i no ho hem vist 
fins avui. Entenem que és més de gestió que decisió política. 

 
En el punt onze s’aprova el cànon de menjador escolar del curs 2016-2017. 

Recordem que és una concessió, i que el concessionari, Aramark, està obligat a 
pagar un cànon. L’import que aproveu és de 909,15 €. Aquesta empresa ens ha de 
pagar un cànon associat als ingressos i també els àpats dels altres centres adherits. 
En aquest concepte de centres adherits ens agradaria saber si teniu constància de 
quins són aquests centres on està donant servei Aramark, i que està aprofitant la 
cuina de la nostra escola per fer aquests altres menús per altres centres. Si ho 
podeu consultar. Durant aquest curs passat a quins Centres adherits i a quins altres 
municipis estem donant aquest servei des d’Aramark.  

 
A la Junta de Govern del 22 de novembre, la número 21, al punt cinc s’aprova 

l’estudi de la DIBA dels Camins Escolars. Ja que s’aprova, seria possible que el 
publiquéssiu al web municipal perquè tothom el pugui consultar? 

 
Sr. Alcalde.- Aquest estudi dels Camins Escolars és una proposta que ens fa la 

Diputació, amb el recurs tècnic al qual vam accedir. Anirà lligat amb el Pla de 
Mobilitat. Millor no penjar-lo ara que pot generar confusions. És un projecte a llarg 
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termini, no és una proposta que estigui aprovada, ho valorarem. D’entrada preferim 
penjar allò que realment podrem fer. 

 
Sra. Maria Tarter.- Estava d’acord amb aquest criteri. Com que la Junta de 

Govern preneu l’acord d’aprovar aquest Estudi, hem pensat que ja era definitiu. I que 
l’agafeu com a guia per desenvolupar, perquè en el pressupost del 2017 i del 2018 hi 
ha uns diners que estan destinats a desenvolupar aquest projecte. No entenc perquè 
hem d’esperar el Pla de Mobilitat.  

 
Sr. Alcalde.-  Primer, el volem fer casar amb el Pla de Mobilitat. No té sentit fer un 

Pla de Mobilitat i aprovar-lo i que no correspongui amb un Estudi de Camins 
Escolars. Quan tinguem el Pla de Mobilitat on també es reflexa una part dels Camins 
Escolars, a veure si encaixa tot o no. Després farem la presentació pública i també 
un calendari d’actuacions. 

 
Sra. Maria Tarter.- Em sembla molt bé, però un projecte que ja esteu executant, 

crec que ja hauria d’estar publicat, és la nostra opinió. 
 
Sr. Joan Capdevila.- Això només era un pla director, amb unes línies mestres. 

Ara estem fent un treball per fer-ho per sectors. Es faran memòries del projecte per 
sectors i allò passarà per Junta de Govern i s’aprovarà o no.  

 
Sra. M Tarter.- Ja està aprovat. 
 
Sra. Montse Ferrer.-  Això ho vam estar discutint amb el Secretari, si ho 

aprovàvem o no, perquè era un Pla director. Al final vam decidir aprovar-ho com a 
pla director. Us recordo que és un projecte que val un milió d’euros. En cap cas es 
pot tirar endavant com es presenta. Per aquest motiu vam decidir per Junta de 
Govern aprovar-lo tal com va dir la Diputació de Barcelona, però, com diu el Joan, 
cada vegada que hem de fer una aprovació puntual del projecte es tornarà a 
sotmetre a l’acord de la Junta de Govern. Entenc que es pot penjar, però... 

 
Sra. Maria Tarter.- No sé quin problema hi ha en penjar-lo, perquè qualsevol 

projecte pot tenir un import, anem-lo executant de mica en mica. Entenem que 
discrepeu. Vosaltres decidireu què feu. 
8. Precs i Preguntes 

Sr. Alcalde.- Passem als Prec i Preguntes. La primera pregunta ja l’hem 
contestat. Crec que és una bona costum contestar per escrit les coses que 
pregunteu.  

 
Sra. Maria Tarter.- Algun cop ho havíem fet i no hi havia resposta. Com està 

l’Inventari de Béns de l’Ajuntament? El tenim fet, està actualitzat? Es obligatori tenir-
lo i que estigui actualitzat. Havíem parlat d ela necessitat de contractar una empresa 
perquè ho posés al dia.  
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Sra. Maria Tarter.- Pregunta pendent del darrer Ple. La factura de la connexió 
elèctrica entre el pavelló i el camp de futbol.  

 
Sra. Maria Tarter.-  També demanem al Secretari un llistat dels processos 

judicials de les diferents jurisdiccions on estem immersos o personats, per un control 
més exhaustiu. Cas de les sentències no entra pel registre del gestiona, entra pel 
Jutjat de Pau. És impossible poder controlar els estats de cada procediment. Segur 
que el Secretari ho té ben controlat. I en quin estat es troba cadascun. 

 
Arran de l’incident que hi va haver a la Policia Local ens vam plantejar de si hi ha 

alarma a l’Ajuntament. Tenim constància que hi havia alarma a les dependències 
municipals, i l’altra dia en una reunió vam estar mirant l’edifici i no sabem si té alarma 
aquest edifici. Potser seria necessari tenir-ne. 

 
Com a conseqüència de l’article 155 aplicat pel Senat espanyol a proposta del 

Govern de Mariano Rajoy, tenim constància, cas de l’IES Moianès que ha rebut un 
premi, i se’ls ha retallat a la meitat. Al Consell Escolar municipal parlàvem amb la 
directora. Tenim constància de quin impacte ha pogut tenir, a part de l’IES, amb 
altres entitats o en el propi Ajuntament? 

 
Sr. Alcalde.- Si no ens ho comuniquen les pròpies entitats no en tenim 

constància.  
 
Sra. Maria Tarter.- Ens ha paralitzat alguna cosa, com Ajuntament? 
 
Sr. Alcalde.- Ara mateix, que en tingui constància, no. 
 
Sra. Maria Tarter.- En el pressupost 2017 hi havia una assignació directa al Club 

Esportiu Moià de 10.000€, capítol quatre. Saber si s’ha fet efectiva aquesta 
subvenció a través del conveni, perquè hem vist en el projecte del 2018 també hi ha 
previst una subvenció directa al Club  de 9.950€. No sabem si al 2018 hi és perquè 
el 2017 no es va fer efectiu, o bé si cada any hi haurà aquesta subvenció recurrent 
pel CEM. 

 
Sr. Alcalde.- Això era una reserva que havíem fet, el Club que va tenir un 

embargament dels comptes, si no podia fer-se càrrec del pagament dels arbitratges  
la Federació Catalana del Futbol els expulsava. Nosaltres vam fer una reserva en 
cas que fes falta. 

 
Sra. Maria Tarter.- Cada any fem aquesta reserva, però no vol dir que cada any li 

haguem de pagar això. 
 
Sr. Alcalde.- Va ser aquest any  
 
Sra. Maria Tarter.- I el del 2018 és pel mateix concepte? 
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Sr. Alcalde.- Pel mateix concepte o per qualsevol urgència que hi pugui haver, en 
aquesta situació que està el Club.  

 
Sra. Maria Tarter.- Tema escombraries, el contracte està caducat des del 31 de 

desembre del 2015, amb una pròrroga forçosa pel concessionari. Continuem sense 
saber en quin punt estem d’aquest procediment. Estem completament en fals, 
segons el nostre criteri. Tenim calendari per treure el concurs? O per prendre la 
decisió de fer-ho des de l’Ajuntament o des de la Companyia d’aigües? 

 
Sr. Alcalde.- És una de les urgències que tenim. Hi estem treballant. Ja us ho 

faré saber.  
 
Sra. Maria Tarter.- El conveni de cessió d’ús de Can Carner, pel Consell 

Comarcal, no sabem si heu fet conveni, si passarà pel Ple,...si són definitius els 
12.000€ que consten en el projecte de pressupost del 2018. S’ha fet un anàlisi 
profund? Teniu un i port diferent? Com està el tema? 

 
Sr. Alcalde.- Hi estem treballant. Ja vaig dir que abans de prendre qualsevol 

decisió...  
 
Sra. Maria Tarter.- Per tant, si no ens dius res, és que no ha canviat res.  Quan al 

tema de lla semi-illa que s’ha construït a la plaça Sant Sebastià, per regular el canvi 
de sentit, ens arriben queixes de vianants de què sobretot les mares, quan van amb 
cotxets a l’Escola, per enllaçar amb el carrer de les Joies amb l’Escola, que no s’ha 
pensat amb els vianants en aquesta reorganització de la circulació. Sé que em 
contestaràs amb el pla de mobilitat. 

 
Sr. Alcalde.- No, no. 
 
Sra. Maria Tarter.- Hauríem de pensar amb tots els implicats, no només amb els 

vehicles.  
 
Sr. Alcalde.- Està previst. Ho explica el Joan. 
 
Sr. Joan Capdevila.- Hi haurà una segona actuació, que farà ben bé davant les 

escales. Encara està a les beceroles. Ho estudiarem bé. Volem fer un pas de 
vianants ben fet. Volíem que les escales de l’Ajuntament que donen a un carrer, 
poder mirar que la plaça sigui més àmplia i que arribi a les escales. Que fos un pas 
de vianants restringit pels cotxes. Estem treballant en un projecte i veurem com 
s’acaba. Era molt problemàtic posar un pas de vianants tal com està tot. Per això 
amb els tècnics d’INTRA ho estem valorant.  

 
Sr. Alcalde.- És una queixa que a mi molta gent m’exposa. Intentes creuar el 

carrer  i és molt difícil. Amb la complexitat que té aquesta plaça, l’Ajuntament hem 
quedat com a sac. Hi estem treballant, ens ho hem marcat com a prioritat. No 
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podíem endarrerir la construcció d’aquesta semi rotonda per lo del pas de vianants. 
És més, veient com funciona, ens dona moltes directrius de com hauria de ser.  

 
Sra. Maria Tarter.- Una queixa: En el darrer escrit que vam fer com a grup 

municipal, pel Butlletí el BOOM, ens vau modificar alguna coseta. Ja ens vam 
queixar amb la regidora Mireia  Cañas. Intenteu no modificar res dels nostres escrits, 
assumirem les nostres faltes. Feu un pegar i copiar, i no tocar ni una coma.  

 
Sra. Montse Girbau.- Tenim dues preguntes més. La primera és: el mes de 

desembre es va demanar a la regidora de Coordinació la relació de subvencions que 
s’havien demanat, amb la subvenció complementària de la Diputació, per 
arranjaments d’equipaments esportius, educatius, culturals, Biblioteques,... Ens 
interessa tenir aquesta informació, perquè d’aquí naixeran altres projectes, 
d’aquestes sol·licituds inicials que s’han fet.  Això no vol dir que es resolguin 
favorablement. Voldríem tenir aquesta informació.  

 
Per últim, un tema que ens preocupa com a grup municipal és el tema de la 

sanció que es va imposar a l’empresa que va fer l’enllumenat públic, que va fer tot el 
canvi de leds. Vam començar a l’inici demanat a molts plens que crèiem que aquell 
contracte que s’havia adjudicat a l’empresa no havia complert els terminis del 
contracte signat, ja ho vam reclamar en el seu moment. S’havia de començar un 
procés, per part de l’Ajuntament per sancionar l’empresa. Vam tenir alguna 
discrepància de dates, respecte la data d’inici de l’obra, però, tot i la discrepància, sí 
que el cert és que aquesta obra es va executar amb un temps que no és el que ens 
havien proposat, per tant, pot ser va guanyar aquesta empresa en detriment d’una 
altra que proposava menys o més temps. 

 
Amb el tema de contractació pública hem de ser seriosos. Quan una empresa 

ofereix uns serveis els han d’acomplir el 100%. D’aquí, la raó la teníem nosaltres 
perquè hi ha un informe de l’enginyer municipal que diu que hi ha una imposició de 
penalització de  51.000€. Aquest informe el van fer els Serveis tècnics municipals, 
però es va notificar a aquesta empresa al cap d’11 mesos, a través d’un decret 
d’alcaldia. Llavors aquesta empresa va presentar un recurs d’al·legacions dient que 
no era l’òrgan que li tocava fer aquest recurs, i es va fer un recurs de reposició que 
es va estimar amb un Decret.  

 
L’últim tràmit que s’ha fet amb aquesta empresa és del 29 de juny, per tant, fa set 

mesos i estem igual que estàvem al començar a iniciar aquest procés sancionador. 
 
Volem saber per què hi ha aquesta inactivitat. Per què s’accepta el Decret i  

s’accepta el que diu l’empresa. L’Òrgan de contractació havia de ser l’òrgan que 
imposava la penalitat, que en aquest cas és el Ple.  L’alcaldia ho accepta, però no es 
fa res més.  

 
Si tenim un informe d’un tècnic que ens diu que  hi ha una sanció que s’ha 

d’imposar perquè no ha complert el que establia el contracte, hem d’actuar. Perquè, 



	
	
	
	
	
	

	 	

	
Foli	35	de	35	

Ajuntament de Moià 
 
Plaça Sant Sebastià, 1 
08180 Moià 
Telèfon: 93 830 00 00  
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 
 

si no actuem, hi haurà responsabilitats per part de qui pertoqui. Demanem al 
Secretari que torneu a mirar aquest expedient, si us plau. És un expedient per culpa 
d’una sanció important, per tant, no la podem regalar a l’empresa i que s’iniciï el 
procediment, si és possible i ja no està caducat. No hem de perdre aquests 58.000€. 

 
Amb el tema de contractació pública hem de ser seriosos. Si traiem uns plecs i hi 

ha unes propostes de les empreses, quan cal les hem de fer acomplir. No podem 
obviar les propostes que fan les demés.   

 
Sr. Alcalde.- Evidentment hem de ser seriosos, ho som. Això està en mans dels 

serveis tècnics. Alguna qüestió més? 
 
Sra. Maria Tarter.- La última: una pregunta per la Mercè Bigorra. En el cas de la 

figura del “Pollo Matapuces”, ens han comentat que se li estava fent un vestit nou. 
És cert? És una rumorologia  que corre pel poble? 

 
Sr. Alcalde.- No en tenim constància.  
 
Sra. Maria Tarter.- No el paguem nosaltres. Perfecte, desmentit el rumor. 
 
Sr. Alcalde.- No havent-hi cap pregunta a formular, donem per acabat aquest Ple. 
 
A l’hora senyalada “ut supra”, l’Acalde aixeca la sessió de la qual com a Secretari. 

estenc aquesta acta. 

Diligència	d’aprovació	de	l’Acta	
La poso jo, el Secretari, amb el vistiplau del President, per fer constar que aquesta 

Acta ha estat aprovada pel Ple de data ............. 
 
El Secretari, Miquel Colom Canal. 
Vistiplau, el President, Dionís Guiteras Rubio. 
Signat digitalment al marge. 

 


