ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRAT EL DIA QUINZE DE NOVEMBRE DE 2017, NÚM. 12
A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació
per a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, del present Ple.
Data i hora d'inici: Dia 15/11/2017 a les 20,35 hores
Data i hora de finalització: Dia 15/11/2017 a les 21,45 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Marc Pardo i Picañol
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Anna Roca i Querol
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Sra. Rosalia Membrive i Serra
Excusen la seva absència
Sra. Mireia Cañas i Soler
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Núria Reynés i Molist
El Secretari
Sr. Miquel Colom i Canal
ORDRE DEL DIA
A-

ASSUMPTES A DELIBERAR

1.
APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA
INSTAL·LACIÓ DE DUES ESTACIONS DE RECÀRREGA RÀPIDA AC I DC (50
KW) PER A DOS VEHICLES.
2.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 19/2017.

B-

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

3.

DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG
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DE PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE
MOIÀ CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.
4.
DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE
L’AJUNTAMENT
DE
MOIÀ
I
EL
MUSEU
MUNICIPAL
DE
MOIÀ
CORREPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.
5.
DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 384 AL 431
DEL 2017.
6.
PRENDRE CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE LES SESSIONS DE DATES 4/10/2017, 11/10/2017 I
25/10/2017.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord
amb l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr.
Alcalde obre la sessió.
Sr. Alcalde.- Excuso les regidores que no han pogut assistir.
Donem la benvinguda al nou secretari de la corporació, el Sr. Miquel Colom, que ha
pres possessió aquest dilluns de la plaça de secretari de l’Ajuntament de Moià.
Desitjar-li sort i molts encerts.
Agrair públicament la tasca feta durant tots aquests anys, a l’Anna Maria Martí,
com a Secretària accidental, assumint una responsabilitat enorme, en uns moments
complexes per l’Ajuntament i que ha demostrat amb escreix la seva dedicació i les
seves ganes de col·laborar amb el municipi des de la responsabilitat de la
Secretaria accidental. Agrair-li moltíssim la feina, crec que ho puc dir en nom de
tots i de totes.
Al Sr. Miquel Colom agrair-li que hagi acceptat el càrrec de Secretari i desitjar-li
tota la sort.
Passem a tractar els assumptes de l’Ordre del dia:

A-

ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA
INSTAL·LACIÓ DE DUES ESTACIONS DE RECÀRREGA RÀPIDA AC I DC (50
KW) PER A DOS VEHICLES.
DICTAMEN
Relació de fets
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Per acord del Ple de la Corporació de data dinou de juliol de dos mil disset es va
aprovar l’expedient de concessió demanial per a la instal·lació de com a mínim una
estació de recàrrega semi-ràpida AC i DC de 22kw per a dos vehicles.
La licitació es va sotmetre a informació mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de data 14 d’agost de 2017 i al perfil del contractant.
Un cop seguits tots els tràmits procedimentals, l’enginyer municipal ha emès un
informe en data 2 de novembre de 2017 on es proposa l’adjudicació de la concessió
demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació de dues estacions de
recàrrega ràpida AC i DC (50kw) per a dos vehicles en el municipi de Moià i l’espai
d’aparcament associat a l’empresa REC ENERGY SOLUTIONS, SL.
De conformitat amb l’informe tècnic, la Mesa de Contractació en data 3 de
novembre de 2017 ha proposat l’adjudicació de la referenciada concessió a
l’empresa REC ENERGY SOLUTIONS, SL.
Fonaments de dret
La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
La Llei de 33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions
Públiques, en endavant LPAP.
El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de Patrimoni
dels Ens Locals, en endavant RPEL.
El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en endavant TRLCSP, modificada
per la Llei 14/2013, de 27 de setembre.
El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament que
desenvolupa parcialment la LCSP.
Els articles que segueixen vigents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre que
aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, en endavant, RGLCAP.
Per la resta de disposicions de Dret administratiu que resultin aplicables.
L’Òrgan competent per atorgar aquesta concessió demanial és el Ple de la
Corporació de conformitat amb l'article 60. 1 del RPEL.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
nou de novembre de dos mil disset, amb cinc vots a favor del grup municipal Ara
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Moià, i tres vots a favor del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple
de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- ADJUDICAR, a l’empresa REC ENERGY SOLUTIONS, SL, la concessió
demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació de dues estacions de
recàrrega ràpida AC i DC (50kW) per a dos vehicles en el municipi de Moià i l’espai
d’aparcament associat, pel termini de quinze anys prorrogable per quinze anys
més, de conformitat amb els Plecs administratius i tècnics que han regit la mateixa
i d’acord amb la seva oferta.
SEGON.- REQUERIR l’empresa adjudicatària per tal que comparegui a formalitzar
el contracte dins el termini de quinze dies hàbils comptadors al següent de la
recepció de la notificació de l’adjudicació, amb l’advertiment, en el cas que el
contracte no es pogués formalitzar dins l’expressat termini per causes imputables a
l’adjudicatari, que la Corporació en podrà acordar la resolució.
TERCER.- PUBLICAR els presents acords al BOPB, al perfil del contractant i al
taulell d’anuncis de la Corporació.
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords, si s’escau.
Sr. Alcalde.- Donem la paraula al regidor Albert Clusella que és el regidor que ha
gestionat aquesta qüestió.
Sr. Albert Clusella.- És un tema que hem estat parlant des de començaments de
2017. Quan es va preparar el pressupost de 2017 va ser un punt de debat. S’hi va
incloure una partida per poder fer una inversió. En aquell moment vam plantejar
una partida mínima de cinc mil euros, entenent que l’import que sobrepassés
aquesta xifra el buscaríem amb subvencions o altres alternatives. Aquest any hem
treballat des de l’àrea. Hem aconseguit donar aquest servei, en un moment que hi
ha més interès públic que privat, que ens puguin donar aquest servei a cost zero
per l’Administració pública, que tota la inversió sigui privada. Amb diner públic no
s’ha de fer front al cost per a la implantació d’aquests punts de recàrrega. Un punt
de recàrrega ràpida es valora en 50.000€ de mitjana. Si se’n posen dos, és una
suma important de diners públics que deixem de destinar en aquest servei.
L’altra tema important és el manteniment d’aquest punt de recàrrega. En aquest
punt de recàrrega d’aquesta potència, la potencia contractada per poder carregar
ronda els 4000€ de cost, més el manteniment que s’hagi de fer a l’equipament, que
no és poc. Hem trobat una via buscant l’equilibri entre l’interès privat i l’interès
públic, hem jugat amb el temps, a dia d’avui hi ha pocs vehicles elèctrics, l’interès
privat és relativament baix. De la licitació pública hi ha hagut diferents interessats a
plantejar participar-hi però només ha participat una empresa. L’interès privat
encara costa una mica. Ho hem pogut equilibrar en la durada del contracte, en el
moment que hi hagi més vehicles en puguin treure un rèdit el dia de demà, i poder
donar un servei el dia d’avui.
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Sra. Montse Girbau.- Us donem les gràcies de part del nostre grup. Agrair que
s’entomés aquesta proposta que vam fer a principi d’any dins els pressupostos del
2017. La proposta del PDeCAT va ser com a inversió. Totalment d’acord, si s’ha
cregut que amb la concessió de 15 anys, més 15, poder oferir aquest servei al
municipi, és el més important. El nostre plantejament quan vam proposar el punt
de càrrega elèctrica era posar Moià al mapa, és el que estem fent avui amb aquesta
aprovació. La concessió és una eina administrativa que tenim. Hi ha hagut una
empresa interessada. A la Comissió Informativa vam parlar de dues coses: queda
clar en aquesta concessió que ha de ser en risc i ventura per part d’aquesta
empresa. Vam demanar a l’enginyer que ens expliqués si era així. No hem tingut
resposta. La Maria ha estat parlant amb ell aquest matí; el Plec no contemplava si,
d’alguna forma, a nosaltres ens fessin recuperar aquest servei. S’hauria de mirar
la llei de contractes, per si l’empresa o nosaltres volguéssim recuperar aquest
servei. Entenc que la concessió ho permet pels dos cantons.
Per altra banda, els 5000€ que queden en el pressupost, que es van posar a
principis d’any, caldria fer un esforç a intervenció, en ser diners del capítol 6
d’inversions, alguna de les regidories teniu alguna necessitat, poder-les fer servir,
que no quedessin al pressupost i anessin a romanent.
Sr. Alcalde.- Per donar resposta a la primera part de la llei de contractes, donem
la paraula al secretari.
No s’ha gravat la intervenció del Secretari.
Sr. Alcalde.- Albert, vols afegir alguna cosa?
Sr. Albert Clusella.- Deixar constància que el pressupost del 2017 va ser amb
vots en contra del PDeCAT.
Quan explica les raons no queda gravat.
Sr. Albert Clusella.-...no pot ser d’una altra manera que de fer accions d’aquest
tipus. Si les accions les feia Convergència i Unió; PDeCAT dieu que sou diferents. A
mi em sembla que és una continuïtat. Animar que Moià, si us plau, es regeneri
d’aquesta situació i puguem sortir d’aquest pou.
Sra. Montse Girbau.- Aquí hi ha un concepte que no és totalment com ho
expliques. Quan ens vam reunir el desembre del 2016 vosaltres ens vàreu dir que
hi havia una partida de 300.000 euros per destinar a inversions. Eren diners que
estaven a inversions.
Vau demanar propostes a nosaltres,.. Vàrem fer-les,
valorades, no amb informes tècnics sinó havent demanat pressupostos a diferents
empreses, de totes les propostes per aquest valor de 300.000€. Una d eles
propostes que es van fer, no perquè nosaltres ho diguéssim sinó perquè el nostre
grup i la gent de Moià ens demanaven aquesta actuació va ser posar-les en aquest
paquet d’inversions. En cap moment estàvem parlant de si aquests diners s’havien
de gastar per això. Era un paquet obert de 300.000€ que era per diferents
inversions. Nosaltres vam fer unes propostes i vosaltres en vau fer unes altres. El
vot en contra del pressupost no va ser només pel tema dels vehicles elèctrics, hi
havia altres motius. En cap moment ens podeu acusar de què estàvem gastant uns
diners que no estaven en cap partida. Eren al capítol sis, destinat a inversions. I
aquesta va ser la nostra proposta. Vosaltres ho heu fet d’una altra manera. La
primera intervenció ha estat donar-vos les gràcies per aconseguir que Moià estava
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en el mapa dels vehicles elèctrics, que era el que nosaltres volíem. La teva
aportació està totalment fora de lloc.
Sr. Alcalde.- Hem exposat els motius i a més, tots estam d’acord que és una gran
notícia per Moià que tinguem dos punts de càrrega ràpida per vehicles elèctrics a
un cost zero per l’Ajuntament i que pugui donar un servei al municipi.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels nou regidors assistents
del total de tretze que integren el consistori, amb set vots a favor del grup
municipal d’Ara Moià i dos vots a favor del grup municipal del PDeCAT, aprova el
present dictamen.
Secretari.- Aquesta proposta que ve a continuació, que es va presentar com a
única, s’ha desdoblat a iniciativa i a petició del grup PDeCAT en dues propostes
perquè van mostrar la seva disconformitat amb una de les parts, i una conformitat
en l’altra part.
El dictamen de la informativa queda desdoblat, se sotmet a la votació del Ple en
dues votacions: una corresponent al que ha manifestat el PDeCAT en el seu acord
favorable i l’altra enfront la qual ha manifestat el seu desacord.
Queden dues propostes:
-APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 19/2017.
-APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 21/2017.
Sr. Alcalde.- Hi ha dues modificacions de crèdit. L’interventor, Sr. Lluís Solé ens
explicarà a què correspon.
Interventor.- La modificació de crèdits núm. 19/2017, comentaré les partides que
s’incrementen: venen finançades amb la utilització de romanent líquid de
tresoreria, 400.000€, dedicada a amortització anticipada, i la resta són baixes
d’aplicacions pressupostàries. S’incrementarien les aplicacions per unes millores a
la Ràdio, complement de l’aplicació pressupostària per les obres d’instal·lació
d’autocaravanes, pel procés de participació ciutadana pel Pla de Mobilitat, per unes
millores a Les Faixes -aixecar la porta d’entrada-, per canvis d’amortitzacions de
préstecs a tipus variables -amb les modificacions de tipus d’interès puja
lleugerament l’amortització i cau el tipus d’interès-, per una electrovàlvula de la
piscina -per adaptabilitat i discapacitat, per fomentar la integració-, per una
amortització anticipada del préstec del Fondo de pagament a proveïdors que té
concertat l’Ajuntament. Al Ple d’octubre ja v apassar una amortització anticipada de
500.000€, ara és de 400.000. Va a càrrec de romanent líquid de tresoreria. La llei
d’estabilitat pressupostària obliga a destinar el superàvit pressupostari a
amortització anticipada de crèdits, sempre i quan no es posi en perill el romanent
líquid de tresoreria i la situació de la tresoreria actual. Les projeccions de tresoreria
acrediten que acabem el 31 de desembre amb uns fons líquids suficients que
permeten anar més enllà per estalviar aquests diners. Altres inversions: per
actuacions a la via pública a la partida de despesa corrent, compra de nous
armaris pel Museu, per unes bombes de calor i radiadors per la policia local i
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Territori, arran de les obres que s’estan fent per ubicar els Mossos. Els diners
surten del romanent de tresoreria i la resta són baixes del capítol u, pràcticament
amb la seva integritat, excepte uns 2000€ que corresponen abaixes del capítol dos
de Museu que financia la despesa associada amb el Museu.
Pel que fa a la modificació de crèdits núm. 21/2017:
S’incrementen dues aplicacions pressupostàries. Actuacions a la via pública, per
despesa d’inversió, i per la senyalització de camins d’escoles. Hi havia una partida
prèvia posada com a inversió, però com que bon apart de les previsions previstes
era sobretot la senyalització horitzontal de passos zebra, que són partides de
manteniment, calia aquesta modificació pressupostària de caire tècnic. Com s’acaba
finançant? Deu mul tres-cents euros amb càrrec a fons de contingència, per
queixes avalades pel Síndic i calia fer unes actuacions. Sis mil euros a la baixa del
capítol sis de camins escolars, traspàs a despesa corrent. I quatre mil quatre-cents
euros de baixes de capítol u de sobrants.
Sr. Alcalde.- Gràcies per les explicacions tècniques. Com ha dit l’interventor, en el
darrer Ple vam fer una amortització anticipada de cinc-cents mil euros. Teníem
excedents de tresoreria, que són els diners que disposem. L’altra cosa és el
pressupost i la liquidació del pressupost que va encotillat. I per això fem
modificacions de crèdit per diferents capítols que fan referència a un tipus de
despesa o ingrés, i això és una estructura rígida que només es pot modificar en
base a un acord de Ple.
Una cosa és que tinguem el deute que tenim, que és molt alt, més del que
voldríem, i l’altra és que tinguem tresoreria, que hem decidit posar-la, tot i que la
norma ens hi obliga, en amortització anticipada dels crèdits que tenim. Amb això
ens estalviem interessos, avançant el pagament dels crèdits. En dos mesos haurem
avançat nou-cents mil euros. Els quatre-cents mil euros que aprovem avui no han
caigut del cel. En haver entregat els comptes dels exercicis anteriors la Generalitat
ens ha fet els pagaments que teníem pendents, que corresponen aproximadament
a aquest import.
Tenim un excedent de tresoreria, despeses que ja havíem pagat però que ens havia
de pagar la Generalitat de Catalunya. Aquest excedent l’utilitzem per amortitzar
deute, estalviant interessos, reduint la pilota i fem un favor als diferents consistoris
que vinguin més endavant, que els permetrà que aquesta partida pressupostària
destinada a pagar crèdit s’alleugerà i en el pressupostos següents fins el 2027,
aquesta partida d’amortització de crèdits sigui molt més petita. Aquests excedents
de tresoreria els utilitzem i fem que els costos pels anys a venir siguin més
suportables i els diners es puguin dedicar a altres coses. Com a mínim estalviar
interessos, ja que els bancs els hem de pagar igualment.
Hem fet les dues separacions tal com ens heu demanat per poder votar
afirmativament aquesta modificació de crèdit 19/2017. En canvi la 21/2017 no hi
esteu d’acord, ja exposareu els vostres motius i nosaltres els nostres. Pel bon
funcionament de l’Ajuntament i perquè es puguin fer les inversions en les quals hi
esteu d’acord, hem entès que valia la pena fer-les separades, així no s’encalla tot el
paquet de modificacions de crèdit amb les seves degudes despeses o inversions.
Montse Girbau.- Després de parlar amb l’interventor perquè el nostre grup es va
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reunir i vam mirar la documentació que passava avui pel Ple, concretament la
modificació de crèdits inicial 19/2017 a la Comissió Informativa vàrem demanar
documentació per poder valorar el nostre posicionament davant aquesta
modificació, el nostre grup ens vam abstenir. Una de les partides que passaven a la
modificació de crèdit ja s’estaven executant aquests treballs, ens va sorprendre. I
el tema de camins escolars, la regidora ens va comentar que es va crear una
comissió de camins escolars, en la qual el nostre grup no hi estava representat,
però vam demanar les actes que s’havien fet. Actes que tampoc ens han estat
lliurades. Al matí hem plantejat a l’interventor que si els diners d’amortització del
préstec no poden quedar encallats un mes i mig, val la pena poder pagar aquests
diners, si ja els tenim a romanent, d’aquí ens estalviem uns interessos. També hi
havia altres actuacions: l’adequació amb bombes de calor de l’àrea de Territori per
l’adequació de les obres de la nova oficina de Mossos d’Esquadra i Policia local, i la
reubicació de la Policia local, que també demanaven que hi haguessin aquestes
bombes de calor, per passar aquests mesos d’impàs. A l’interventor li hem
comentat que hi havia una bona part de la modificació que el nostre grup veia bé,
però hi havia aquests dos punts que no hi estàvem d’acord, bàsicament per una
manca d’informació. El projecte de Camins escolars el vam proposar nosaltres. Els
portàvem tots dos en el programa. En els 2017 vam dir de fer una partida per
poder-ho fer. Sempre hem estat predisposats a ajudar i en donar un cop d ema
quan ha calgut. Així s’ha vist en projectes grans que hem aprovat aquest any i que
ens heu tingut al vostre costat. Quan veiem que la informació no se’ns dona o no
se’ns dona correctament, tenim l’obligació com a grup de cridar l’atenció. Hem
exposat el nostre plantejament a l’interventor, i ell ens ha dit que veia bé de fer
aquest canvi. Agrair-ho perquè la modificació 19/2017 podrà passar aquest pacte
gran, l’amortització dels quatre-cents mil euros, per tant, deixarem de pagar
interessos. Totes les altres partides petites, també necessàries, pel dia a dia també
entren aquí. De les dues parides que ens falta informació no les volíem votar.
Gràcies Lluís i alcalde per acceptar la nostra proposta. I que aquesta partida
important de diners pugui seguir el seu camí, pagar el que s’hagi de pagar,...
Sr. Alcalde.- A la Comissió informativa ja ho vam parlar. Es va fer una comissió de
Camins escolars, que es va impulsar des de l’Ajuntament, amb les AMPES, els
botiguers, amb la gent que es considerava que era important que digués la seva,
no vol dir que no hagueu de dir la vostra. Considerem que tenim altres fòrums per
poder-ne parlar i discutir. Costa molt entendre que hi voteu en contra. Després, de
l’altra obra, ens costa d’entendre que per qüestions més polítiques que tècniques es
voti en contra. No passa res.
Votem la primera modificació de crèdits 19/2017:
2.A. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 19/2017.
DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per
suplements de crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a
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baixes de crèdits d’altres aplicacions no compromeses (les quals s’estimen
reduïbles sense pertorbar el respectiu servei) i amb Romanent Líquid de tresoreria
per a despeses generals.
Considerant que amb data tres de novembre de 2017 es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data tres de novembre de 2017 es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data tres
de novembre de 2017 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de
l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
nou de novembre de dos mil disset, amb cinc vots a favor del grup municipal Ara
Moià, i tres abstencions del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple
de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.
19/2017 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del
Pressupost vigent i amb Romanent Líquid de tresoreria per a despeses generals
d’acord amb el següent resum:
DESPESES
TIPUS

ORG

PRO

ECO

BAIXA

05ME

3360

21201

500,00 €

BAIXA

05ME

3360

21301

400,00 €

BAIXA

05ME

3360

21400

500,00 €

BAIXA

05ME

3360

21501

600,00 €

BAIXA

05ME

3360

22609

BAIXA

12

1532

13000

BAIXA

12

1532

13000

BAIXA

12

1532

13000

BAIXA

08

1320

16000

BAIXA

01

9200

12000

BAIXA

01

9200

12100

BAIXA

01

9200

12100

BAIXA

12

1532

13000

BAIXA

01

9200

12100

BAIXA

01

9200

12101
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Import

460,65 €
1.831,41 €
232,39 €
4.122,46 €
1.707,38 €
938,90 €
1.753,72 €
1.920,00 €
289,19 €
1.055,41 €
440,29 €

Text Explicatiu
BAIXA SOBRANTS
CAPÍTOL II DEL
MUSEU
BAIXA SOBRANTS
CAPÍTOL II DEL
MUSEU
BAIXA SOBRANTS
CAPÍTOL II DEL
MUSEU
BAIXA SOBRANTS
CAPÍTOL II DEL
MUSEU
BAIXA SOBRANTS
CAPÍTOL II DEL
MUSEU
BAIXA DE SOBRANTS
DE CAPITOL I
BAIXA DE SOBRANTS
DE CAPÍTOL I
BAIXA DE SOBRANTS
DE CAPÍTOL I
BAIXA DE SOBRANTS
DE CAPÍTOL I
BAIXA DE SOBRANTS
DE CAPÍTOL I
BAIXA DE SOBRANTS
DE CAPÍTOL I
BAIXA DE SOBRANTS
DE CAPÍTOL I
BAIXA DE SOBRANTS
DE CAPÍTOL I
BAIXA DE SOBRANTS
DE CAPÍTOL I
BAIXA DE SOBRANTS
DE CAPÍTOL I

BAIXA

01

9200

16000

56,60 €

BAIXA

01

0110

31001

500,00 €

BAIXA

01

9200

16000

4.526,24 €

BAIXA

12

1532

16000

3.476,70 €

BAIXA

12

1532

13000

4.882,29 €

BAIXA

01

9200

12000

1.117,71 €

SUPLEMENT

11

4910

62305

232,39 €

SUPLEMENT

02

4320

62900

4.122,46 €

SUPLEMENT

01

9240

22699

1.920,00 €

SUPLEMENT

05

3330

63206

6.241,49 €

SUPLEMENT

01

0110

91310

500,00 €

SUPLEMENT

07

3420

63203

8.002,94 €

SUPLEMENT

01

0110

91108

400.000,00 €

SUPLEMENT

12

1532

21000

6.000,00 €

C.
EXTRAORDINARI

05ME

3360

62500

2.460,65 €

C.
EXTRAORDINARI

01

9200

62900

1.831,41 €
400.000,00
€

ORG

PRO

BAIXA DE SOBRANTS
DE CAPÍTOL I
BAIXA SOBRANTS
INTERESSOS
PRÉSTECS
BAIXES DE
SOBRANTS DE
CAPÍTOL I
BAIXES DE
SOBRANTS DE
CAPÍTOL I
BAIXES DE
SOBRANTS DE
CAPÍTOL I
BAIXES DE
SOBRANTS DE
CAPÍTOL I
PART NOU EMISSOR
PER A LA RÀDIO
SUPLEMENT PER
AUTOCARAVANES
PROCÉS
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA -PLA
MOBILITAT
PORTA, MILLORA
TERRA I MARBRE
PER EDIFICI LES
FAIXES
CANVIS
AMORTITZACIONS
PRÉSTECS TIPUS
VARIABLES
ELECTROVÀLVULA I
CADIRA ADAPTADA
PER A LA PISCINA
AMORTITZACIÓ
ANTICIPADA
PRÉSTEC FONDO
ACTUACIONS VÀRIES
VIA PÚBLICA
COMPRA DE 9
ARMARS
CORREDERS PEL
MUSEU
BOMBES DE CALOR
PER POLICIA I
TERRITORI

INGRESSOS
TIPUS
RLT PER
DESPESES
GENERALS

01

ECO
87000

Import
400.000,00 €
400.000,00
€

Text Explicatiu
REDUCCIÓ DEUTE
APLICACIÓ ART 32
LLEI ESTABILITAT

I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent:
AJUNTAMENT DE MOIÀ
2017

DESPESES

CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.146.364,68 €

CAPÍTOL II

Despeses béns corrents i serveis

2.179.563,80 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

151.271,79 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

268.795,68 €
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CAPÍTOL V

Fons de contingència

CAPÍTOL VI

Inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

22.891,34 €

CAPÍTOL VIII

Actius financers

11.611,68 €

CAPÍTOL IX

Passius financers

5.623.059,03 €

TOTAL
2017

25.893,13 €

2.302.222,37 €
12.731.673,50 €

INGRESSOS

CAPÍTOL I

Impostos directes

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

1.511.322,89 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.639.564,88 €

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

4.425.377,39 €

CAPÍTOL VIII

Actius financers

1.482.108,34 €

CAPÍTOL IX

Passius financers

TOTAL

3.527.500,00 €
45.000,00 €

100.800,00 €
0,00 €

0,00 €
12.731.673,50 €

SEGON.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no
s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’AlcaldePresident per a la formalització dels presents acords.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels nou regidors assistents
del total de tretze que integren el consistori, amb set vots a favor del grup
municipal d’Ara Moià i dos vots a favor del grup municipal del PDeCAT, aprova el
present dictamen.
Ara posem a votació la modificació de crèdits 21/2017:
2.B.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 21/2017.
DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per
suplements de crèdit finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions
no compromeses (les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el respectiu servei).
Considerant que amb data tres de novembre de 2017 es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Considerant que amb data tres de novembre de 2017 es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data tres
de novembre de 2017 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de
l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
nou de novembre de dos mil disset, amb cinc vots a favor del grup municipal Ara
Moià, i tres abstencions del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple
de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.
21/2017 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit finançats
amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent generals
d’acord amb el següent resum:

DESPESES
TIPUS

ORG

PRO

ECO

Import

BAIXA

01

9200

50000

10.300,00 €

BAIXA

03

1532

61900

6.000,00 €

BAIXA

01

9200

12101

4.400,00 €

SUPLEMENT

12

1532

61929

14.700,00 €

SUPLEMENT

12

1330

21000

6.000,00 €

Text Explicatiu
BAIXA DEL
FONS DE
CONTINGÈNCIA
BAIXA CAPÍTOL
6 CAMINS
ESCOLARS
BAIXA DE
SOBRANTS DE
CAPÍTOL I
ACTUACIONS
VÀRIES A LA
VIA PÚBLICA
SENYALITZACIÓ
CAMINS
ESCOLARS

it el resum per capítols és el següent:
AJUNTAMENT DE MOIÀ
2017

DESPESES

CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.141.964,68 €

CAPÍTOL II

Desp.béns corrents i serveis

2.185.563,80 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

151.271,79 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

268.795,68 €

CAPÍTOL V

Fons de contingència

CAPÍTOL VI

Inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

22.891,34 €

CAPÍTOL VIII

Actius financers

11.611,68 €

CAPÍTOL IX

Passius financers

15.593,13 €
5.631.759,03 €

2.302.222,37 €

TOTAL

12.731.673,50 €
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I
una
veg
ada
efec
tuad
a la
mod
ifica
ció
de
crèd

2017

INGRESSOS

CAPÍTOL I

Impostos directes

3.527.500,00 €

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

1.511.322,89 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.639.564,88 €

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

4.425.377,39 €

CAPÍTOL VIII

Actius financers

1.482.108,34 €

CAPÍTOL IX

Passius financers

45.000,00 €

100.800,00 €
0,00 €

0,00 €

TOTAL

12.731.673,50 €

SEGON.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no
s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’AlcaldePresident per a la formalització dels presents acords.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels nou regidors
assistentes del total de tretze que integren el consistori, amb set vots a favor del
grup Municipal Ara Moià, i dos vots en contra del grup municipal PDeCAT, aprova el
present dictamen.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
3.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG
DE PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE
MOIÀ CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.
Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials s’estableix a l’article 4 la obligatorietat
d’elaborar i trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat
Autònoma, els informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos per
al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Amb data 30 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de
pagament a proveïdors de les administracions públiques, i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
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Es dóna compte al ple de la Corporació dels informes de morositat i del període mig
de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de Moià
corresponent al tercer trimestre de 2017.
Sr. Lluís Solé.- El rati que surt del Real Decret te en compte dues vessants. Una
des de l’entrada de la factura a l’Ajuntament, la data de pagament, i l’altra vesant
que té en compte el rati és que l’Ajuntament no trigui més dels trenta dies
preceptius en l’aprovació de la factura. Les factures que estan en tràmit per pagar
es tenen en compte amb aquest rati. Aquest rati pondera per imports de factures
perquè no hi pugui haver trampes. Si no, paguem les petites i deixem les grosses.
Això pondera per imports i és un índex bastant real de la data de pagament. Aquest
índex significa que si ens acaba sortint zero estem complint els períodes legals. Si
surt negatiu estem anant més enllà del que diu la llei, i si surt positiu, com més alt
sigui, pitjor estem. Fins a trenta dies seria una mica raonable, més de trenta dies,
hi ha un problema. Aquest rati a l’Ajuntament de Moià ens acaba sortint de -13,40,
és una dada força positiva que ja s’havia anat ratificant els trimestres anteriors, fet
que s’agraeix per part dels proveïdors, que ens mereixen tot el respecte. Igual que
se’ls exigeix, que menys que complir amb allò que està dient la llei.
Sr. Alcalde.- L’Ajuntament de Moià està pagant els seus proveïdors, des que arriba
la factura a l’Ajuntament amb una mitjana de 16,6 dies. Aquesta tresoreria és molt
bona, fruit de la bona gestió administrativa, comptable i política, per part de tots,
evidentment. Ens plau poder dir als ciutadans que Ajuntament paga a 16,6 dies,
aquest fet facilita poder aconseguir millors preus, que la gent tingui confiança amb
l’Ajuntament de Moià, i que hagin deixat aquesta aura fosca i negre, que havíem
tingut durant molts anys de que érem un ajuntament morós, ja no es correspon a
la realitat. Paguem amb temps i forma i, a més, amb molt menys temps del que la
normativa ens exigeix que són aquests trenta dies. Per tant, moltes gràcies a tots
els que ho feu possible.
Sra. Montse Girbau.- Agrair de nou a l’àrea econòmica l’esforç que heu fet al llarg
d’aquests anys. Des del mes de setembre que tenim l’interventor a jornada
completa. Acabar de lligar encara més l’àrea econòmica. Felicitats, aquests
números són fruit d’un treball intens de l’àrea econòmica. Contents de què puguem
pagar en setze dies.
4.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE
L’AJUNTAMENT
DE
MOIÀ
I
EL
MUSEU
MUNICIPAL
DE
MOIÀ
CORREPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.
Atès que ha transcorregut el tercer trimestre natural de l’any 2017, cal donar
compte al Ple de la corporació de l’estat d’execució del pressupost vigent i dels
moviments de la Tresoreria produïts durant aquest període de temps.
Fonaments de dret:
1. L’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix que la
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intervenció de l’entitat local ha de remetre al Ple, per conducte de la seva
Presidència,
informació de l’execució del pressupost i del moviment de la
tresoreria, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.
2. La base 47 de les bases d’execució del pressupost de l’any 2017 disposa que la
informació es trametrà amb temps suficient per a ser coneguda en les sessions
plenàries ordinàries que aquest Ajuntament celebri en els mesos de MAIG,
SETEMBRE i NOVEMBRE.
3. Les regles 52 i 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableixen
l’elaboració i el contingut mínim de la informació periòdica que s’ha de remetre al
Ple.
Tenint en compte la normativa esmentada i atenent al que disposa l’art. 175 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es dóna
compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre
de 2017 de l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de Moià amb el grau de
detall que tot seguit s’especifica:
a) Estat d’execució del pressupost de despeses de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
b) Estat d’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
c) Els moviments i la situació de la tresoreria.
Sr. Lluís Solé.- Faré un breu comentari. Ingressos: les projeccions de tercer
trimestre significa que s’estan assolint les previsions de pressupost inicial. No hauria
de donar problemes de cara a la liquidació. Ple que fa a execució de despeses, les
extrapolacions de cara a final d’any no són fàcils, perquè hi ha capítols com el de
personal, que la despesa està força posada al dia a comptabilitat, però sempre hi ha
l’efecte de final d’any, amb tota la despesa de capítol dos, de transferències, i
subvencions donades per l’ajuntament així com inversions del quart trimestre
sempre es produeix un reconeixement d’obligacions superiors al que correspondria
per període natural. Que estiguin detectades pel departament d’intervenció, hi ha
partides que tenen un grau relativament alt d’execució. A nivell de bosses de
vinculació jurídica, o a través de les modificacions de crèdit no fan suposar que de
cara a finals d’any puguin restar factures al calaix, o si aquestes queden, serien amb
un caràcter residual. Per la liquidació del pressupost, lo fonamental són els
ingressos, ja no fan preveure que a nivell de liquidació de l’exercici 2017 haguem
de tenir cap sorpresa a data d’avui.
Sr. Alcalde.- Tot segueix el curs previst.
Sra. Montse Girbau.- S’està fent la feina correcta. Agrair que ens aneu enviant els
estats d’execució trimestrals. És una forma de veure com s’està desenvolupant el
pressupost. La feina també es veu en l’estat d’execució dels pressupostos.
5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 384 AL 431 DEL
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2017.
A continuació i en compliment del que preveu l’article 42 del vigent Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, es dóna compte dels Decrets que,
fent ús de les atribucions que reglamentàriament té atribuïdes, ha dictat l’Alcaldia
des de la data de celebració de la darrera sessió plenària fins la data de redacció de
l’ordre del dia del present Ple, correlativament numerats
DEL NÚM. 384/2017 AL NÚM. 431/2017
ambdós inclosos els quals han estat a disposició dels membres de la Corporació des
de la convocatòria de la present sessió plenària i es recullen a l’expedient de la
sessió.
Sra. Rosalia Membrive.- Demana aclariments del Decret 416 sobre la relació de
factures: factura d’instal·lació elèctrica, a què es correspon?
Sr. Alcalde.- Us donarem la resposta quan tinguem la informació.
6.- PRENDRE CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE LES SESSIONS DE DATES 4/10/2017, 11/10/2017 I
25/10/2017.
Es dóna compte al Ple de la Corporació, dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local des de la darrera sessió plenària ordinària celebrada el
dia
4/10/2017.
SESSIONS DE DATES:
04/10/2017
11/10/2017
25/10/2017
Sra. Rosalia Membrive.- Acta 25 octubre, punt 3. Demana aclariment d’un
import. De baixes improbables.
Sr. Alcalde.- L’ORGT és qui té la competència per fer aquestes baixes. Mirarem a
què es correspon i us donarem la resposta.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Sra. Montse Girbau.- Abans dels precs i preguntes, des del PDeCAT volem donar
les gràcies a l’Anna M Martí per tots aquets anys que ha assumit la secretaria
habilitada de l’Ajuntament de Moià. Gràcies per tota la feina que ha fet, tot el
suport que ens ha donat durant tot aquest temps. No ha estat fàcil, ha fet una
tasca important. Donar la benvinguda al nou secretari Sr. Miquel Colom. Contents
que hi hagi un habilitat nacional a l’Ajuntament de Moià. A principis de legislatura
ho vàrem estar parlant amb en Dionís, el fet de tenir-te a l’Ajuntament de Moià, tot
i que és temporal, esperem que hi puguis ser molt més temps. Que ens puguis
assessorar quan tinguem dubtes o consultes. Igual que el Lluís sempre està
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disposat a ajudar quan no acabem de veure les coses clares. Ja havies col·laborat
amb anterioritat amb temes judicials de l’Ajuntament de Moià, ja ens coneixes,
això et facilita que entris a treballar coneixent l’Ajuntament. Benvingut.
Quan a precs i preguntes, a la modificació de crèdits 19/2017 aprovada, hi ha una
partida petita de 6.000€ destinada a les Faixes. El nostre grup n’hem parlat. Al llarg
de l’any hem fet moltes aportacions a l’equipament. Quan es va fer la rehabilitació
important, es va fer el projecte pensant en l’Escola de dansa. S’hi van destinar
força diners, però constantment hi estem fent aportacions per coses que van
sortint. El tema del magatzem ja va ser una despesa addicional, no prevista a la
primera fase del projecte. L’actuació que s’ha fet ara no sé si també ve lligada amb
el requeriment de la Generalitat per la legalització de l’Escola de dansa.
Sra. Montse Ferrer.- Per aquesta actuació aquest any hi havia 10.000€ en el
pressupost per destinar a les Faixes. El Martí us explicarà amb què s’han destinat.
L’objecte d’aquest import era que la brigada acabés el bany. Els diners del
pressupost d’avui, 6.000€, es destinen en pintar el terra, en fer la porta més alta
per entrar els carros de les cadires plegables, i una petita part per la compra d’un
marbre del bany, que no entrava en la partida dels 10.000.
Sr. Martí Padrisa.- A les Faixes és senzill el que ens trobem. La idea era una i dia
que passa ens trobem que canvia l’ús, o té unes altres necessitats. Fem la inversió
de les cadires i carros i ens trobem que els carros, per dotze centímetres no
passen per la porta, a tot arreu els passa això. El terra: com que ara s’hi fan moltes
activitats, s’ha de netejar més sovint, és de paviment, costa de netejar, vam
invertir en la màquina de netejar, pintem el terra, i en poca estona es pot deixar
net. L’altra és l’escenari de darrera. No hi havia ni un lavabo, ni aigua corrent pels
artistes, i es va rebre la queixa d’alguna orquestra. De mica en mica s’ha hagut
d’anar adequant. S’haurà d’anar millorant cada any, de mica en mica, a mesura
que es pugui.
Sra. Montse Girbau. Gràcies per l’aclariment de les actuacions. Ens preocupava la
legalització de l’Escola de dansa, Ensenyament ens l’ha legalitzat? Som coneixedors
de queixes per part dels usuaris per lesions en el parquet. S’ha pogut millorar el
terra? Tenim la sensació de què, encara que es va adequar les Faixes per l’Escola
de Dansa, potser no serà l’espai ideal per continuar-hi l’activitat. També la
coordinació de les activitats a vegades és complexa, quan funciona l’Escola de
dansa, no s’hi poden fer altres activitats.
Homologació: vam rebre un requeriment amb tres punts. Es va passar a l’enginyer,
es va donar resposta al Departament. No sé si hem rebut resposta del
Departament, segurament no ha arribat, n’estaríem al corrent. Us n’informarem de
seguida.
Sr. Martí Padrisa.- Parlant amb la professora i els usuaris de l’Escola de dansa, té
moltes coses bones que no tenia a l’espai on estaven, molt espai, escenari, dutxes.
I en té algunes de negatives: la incompatibilitat d’horaris, ara ho hem anat
resolent. El terra ens el van vendre com un terra de dansa, amortiguat, però
haguessin preferit un parquet. Portem mesos amb la Maite buscant un terra que
sigui desmuntable, que el que hi posem sigui alguna cosa bona. Si es posa un terra
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només per ballar, no serveix per res més, es complexa. Queda per resoldre el tema
terra, la calefacció, la cortina, que no està encavallada,...S’haurà de fer petites
modificacions per millorar-ho. Pel terra hi trobarem la solució: Fan moltes més
classes que abans, més entrenaments, per això també es queixen.
Sra. Montse Girbau.- Hem vist que es presentarà aviat el Pla de Mobilitat. Podem
veure el contracte fet amb l’empresa que el va redactar? Ens ha sorprès que tota la
partida de participació ciutadana no estigui inclòs en el contracte inicial de redacció
del Pla. En veure la modificació de crèdit no vam entendre per què no estava inclòs.
Sr. Joan Capdevila.- Crec que de conveni no n’hi deu haver cap, perquè ens ve de
la Diputació de Barcelona, que és qui ha encarregat l’empresa, que ha fet aquest
Pla, ens l’ha presentat, nosaltres l’hem estudiat, us l’hem presentat. I el Pla de
participació va a part. Es podia haver fet per la Diputació, però tardaven com a
mínim vuit mesos a licitar una empresa, i dos o tres mesos més per poder-ho fer.
Ens va semblar millor fer-ho ara per implementar-ho en aquesta legislatura.
Sra. Montse Ferrer.- Per tempos ens n’anàvem massa enllà. S’ha demanat
pressupost a una empresa externa, que farà el procés. L’import total del projecte
uns 2.420 €. A la partida de participació hi havia un import de 500 €, hi posem la
resta de l’import. La modificació d’avui són uns 1900 aproximadament.
Sra. Montse Girbau.- Albert, el POUM havia de passar el mes de setembre. Es va
deixar sobre la taula. Saps quina previsió hi ha? L’alcalde ens va comentar que era
per variar algun tema, no sabem si hi ha més canvis, o si estem pendents de la
informació que es va demanar. Tenim la previsió? Ens trobarem amb un altre
document nou que , per part nostra, l’haurem de tornar a mirar d’un principi. Per
saber els tempos que tindrem per estudiar aquest nou document del POUM.
Sr. Albert Clusella.- S’hi està treballant. L’objectiu és que es pogués a provar a
finals de desembre. Els tempos són molt justos. Qualsevol petit canvi que
s’incorpora en un document d’aquests és complex de treballar.
Sra. Montse Girbau.- S’han modificat més coses?
Sr. Alcalde.- Els quatre temes que coneixeu.
Sra. Montse Girbau.- Com està el conveni amb el Club Esportiu Moià per la
utilització del camp de futbol?
Sr. Alcalde.- Estem pendents de què trobin un acord amb BBVA, que ha assumit
els deutes que tenien amb altres entitats financeres. Estem en estreta col·laboració
i parlant-ne. Hem tingut alguna reunió amb l’entitat financera i el Club. Estem
esperant que arribin a un acord.
Sra. Montse Girbau.- Hi ha una petició per canviar l’espai electoral per les
eleccions del 21 de desembre. L’Ajuntament ha demanat un canvi ales Faixes. La
Junta electoral l’ha acceptat. Pensem que pot ser un bon espai, totes les meses
juntes.
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Sr. Alcalde.- És una proposta dels tècnics de l’Ajuntament, que quan estan a les
meses electorals, s’havia proposat unificar els dos col·legis electorals en un, mai
n’havíem tingut la necessitat imperiosa de fer-ho. A les persones ens costa canviar
els costums. El fet de votar és prou important com perquè pe runa mala informació
no es pugui exercir. El Govern espanyol va proposar fer aquestes eleccions, lícites i
anticonstitucionals, pel 21 de desembre, essent un dijous, no tenint clar si era dia
laborable o lectiu pels alumnes, es va decidir fer un sol col·legi electoral, amb cinc
meses i a les Faixes. Hi ha accés rodat pels vehicles per les persones amb
dificultats de mobilitat, és millor que l’esplai per aparcar. No és tant fàcil com a
l’escola. Pels membres de la mesa, pels electors, pels representants de
l’administració, estar en un sol espai serà més agradable, serà més emocionant a
l’hora del recompte.
Sra. Montse Girbau.- Com està el conveni d’ús de Can Carner? Ens hem ofert a
reunir-nos. Quina és la vostra proposta, la nostra, passen els mesos i no es fa la
reunió. Cal signar el conveni i trobar la millor manera perquè el Consell Comarcal
pugui utilitzar l’espai que necessiti a Can Carner, d’una forma regulada. És un tema
que s’ha d’entomar de forma ràpida, no podem esperar més temps. Proposem que
poseu una data per la reunió. Nosaltres n’hem parlat i tenim diferents propostes.
Tenim una proposta intermèdia, de les diferents formes que hi veiem. S’ha de
resoldre. Moià té pocs equipaments, no es pot deixar de forma gratuïta, no sense
reglamentació, el Consell té pressupost. Volem que es quedin en aquest espai, però
s’ha de fer el conveni. De cara el 2018 s’ha de signar.
Sr. Alcalde.- Ho tenim previst. Vam dir que faríem una reunió. El difícil és trobar
una proposta fàcil d’aplicar i que fos realista. Hi ha els comptadors de llum,
escomeses d’aigua a nom d’Ajuntament, neteja, servei de porteria, molts serveis.
Calia saber els espais realment necessaris pel Consell Comarcal. Els diferents
Departaments de la Generalitat de Catalunya s’han anat interessant en tenir uns
dies i hores per prestar els serveis, el que volia dir reformar-ho tot. Ara ja ho
tenim. I tenim l’obligació de posar en el pressupost 2018 el màxim de fidel
possible. Una de les coses que condicionen són quines despeses hem d’assumir
nosaltres i quines el Consell Comarcal. Tenim un esborrany de proposta. Si
vosaltres en teniu una altra, podem quedar d’aquí pocs dies i parlar de què volem
des de l’Ajuntament. I que des del Consell Comarcal ja tenim clar els espais, els
horaris que es necessiten. Ja disposem de tota la informació per poder-ho fer. Ens
hi vam comprometre. En breu ho posarem en comú i farem una proposta.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta. En
dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeix
cap intervenció.
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