ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA VINT-I-TRES DE GENER DE DOS MIL CATORZE, NÚM. 1
Data i hora d'inici: 23 de gener de 2014 a les 20:35 hores
Data i hora de finalització: 23 de gener de 2014 a les 22.00 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sra. Sara Verdaguer i Vilaró
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Maria Mercè Monrós i Tarté
Excusen la seva absència
Sr. LLorenç Fort i Vidal
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

A - ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE
2013
L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data 28 de novembre de
2014, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha
objeccions per part dels assistents.
Atès que no es proposen esmenes, el sr. Alcalde declara aprovada l’acta per
unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent.
2. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DELS HORTS SOCIALS DE MOIÀ
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DICTAMEN
Vist el Projecte d’Horts Socials de Moià, redactat pels Serveis Socials Municipals,
Atès allò que disposa la legislació de règim local vigent en matèria d’aprovació
d’ordenances i reglaments,
Vistos els informes de conformitat dels tècnics que signen al peu d’aquesta proposta,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, amb els vots a
favor dels grups municipals Ara Moià, Entesa per Moià i amb l’abstenció del grup
municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
presents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament dels Horts Socials de Moià.
SEGON.- Sotmetre el Reglament aprovat a informació pública durant el termini de
trenta dies, per tal que s’hi puguin deduir reclamacions i al·legacions, amb el ben entès
que l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si ningú en formula.
TERCER.- Condicionar l’eficàcia de l’acord adoptat a la subscripció d’un conveni amb el
Bisbat de Vic, titular dels terrenys sobre els quals s’ha de desenvolupar el projecte, per
a l’explotació gratuïta d’aquests amb les finalitats socials contemplades en ell.
ANNEX
REGLAMENT DELS HORTS SOCIALS DE MOIÀ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Moià té interès a desenvolupar un projecte destinat a persones i
famílies de Moià consistent en la cessió d’ús de les parcel·les agràries conegudes amb
el nom de l’hort del rector” per tal de realitzar-hi labors agrícoles de subsistència,
oferint també l’oportunitat d’aprendre tècniques de conreu i conservació dels aliments.
La voluntat que presideix aquesta iniciativa és crear una eina integradora,
d’aprenentatge i de participació ciutadana que beneficiï persones i famílies del nostre
municipi en situació de risc social en un moment en què la conjuntura econòmica
augmenta l’exclusió social i la pobresa.
“L’hort del rector” compta amb tres parcel·les de 100 m2 aproximadament cadascuna.
La seva explotació pot auto abastir d’aliments a persones o famílies amb problemes de
mancança de recursos: l’hort ofereix verdures i hortalisses en quantitat i qualitat
adients pel consum propi.
L’activitat generarà un espai de relació positiva i intercanvi de coneixements entre les
persones i famílies beneficiàries. El projecte també vol oferir l’oportunitat
d’aprenentatge de tècniques de conreu sostenible als beneficiaris així com a la resta de
ciutadans si s’escau.
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Un altre objectiu destacat d’aquesta iniciativa és la divulgació del valor de l’agricultura
de proximitat, natural i respectuosa amb el medi ambient. La promoció, la formació,
l’educació ambiental i bones pràctiques de conreu i el respecte pel medi ambient i per
la salut connecta l’ésser humà amb els cicles de la natura i amb els valors tan
rellevants com la cooperació i el coneixement del nostre món rural més proper.
1. Objecte del Reglament
Aquest Reglament té per objecte la regulació del règim d’autorització del dret d’ús i
explotació dels Horts del Rector amb finalitats de caire social.
2. Beneficiaris
Poden demanar llicències d’explotació dels horts del rector les persones i/o unitats de
convivència que reuneixin els següents requisits:
a) Ser major d’edat (18 anys) o estar legalment emancipat.
b) Estar empadronat i residir efectivament a Moià, amb un any d’antelació a la data
de presentació de la sol·licitud. Aquest requisit l’hauran d’acreditar la totalitat
dels membres de la unitat de convivència del sol·licitant.
3. Preferència en l’adjudicació
Tindran preferència en l’adjudicació de les llicències, les persones amb menor capacitat
adquisitiva i menor patrimoni personal que acreditin uns ingressos econòmics inferiors
a 1,5 vegades l’IRSC.
4. Comissió tècnica de gestió i seguiment
La gestió dels horts anirà a càrrec d’una comissió tècnica de gestió i seguiment
encarregada de vetllar pel compliment dels objectius del projecte que tindrà les
següents responsabilitats:
- Elaborar les propostes d’adjudicació de les parcel·les.
- Supervisar i avaluar la implantació del projecte.
- Vetllar pel manteniment dels serveis comuns a satisfer pels usuaris.
5. Composició de la comissió
Aquesta comissió estarà integrada per:
- El regidor de via pública.
- Un tècnic de serveis socials.
- Un tècnic d’hort.
- El senyor rector.
El tècnic d’hort, designat per l’Ajuntament, oferirà assessorament als beneficiaris i
vetllarà per l’adequat ús de les parcel·les i de les eines, realitzant acompanyament i
propostes de millora, atenent a les necessitats quotidianes dels beneficiaris,
supervisant l’ús de les eines i el material municipal.
6. Durada de la llicència
La llicència tindrà una durada de dos anys (dues temporades de cultiu).
La llicència quedarà resolta i sense efecte si es produeixen canvis substancials en la
situació socioeconòmica dels beneficiaris o bé per renúncia, defunció del titular (en
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aquest cas la transmissió només es podrà fer al cònjuge vidu sempre que compleixi les
condicions per accedir-hi), canvi de residència o per tenir la parcel·la abandonada o
sense cultivar més de dos mesos seguits.
7. Règim d’ús
1. La responsabilitat de buscar els fems o compost, canyes, llavors i eines serà
compartida entre el beneficiari de la parcel·la i l’Ajuntament. En cas necessari,
l’Ajuntament transportarà el material que manqui sota supervisió del tècnic d’hort.
2. En el cas que es produeixin excedents en el conreu, es proporcionaran
estratègies per tal de fomentar la creació de conserves d’aquests aliments i
l’intercanvi de productes entre els beneficiaris. Els aliments que s’obtinguin
s’hauran de destinar obligatòriament a l’autoconsum o donació a entitats
benèfiques. Resta totalment prohibida la seva comercialització.
3. L’horari d’accés a l’hort és lliure tots els dies de la setmana.
4. L’Ajuntament de Moià no es fa responsable dels furts i actes vandàlics que
puguin sofrir les parcel·les.
5. Les llicències atorgades tenen caràcter personalíssim, i en cap cas els titulars no
podran cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es
derivin de l'autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.
6. Els adjudicataris dels horts estan obligats:
a. A vetllar pel bon ús dels terrenys, els camins, el reg, la caseta i altres
instal·lacions del sector i respondre econòmicament de tots els danys que
ocasioni el seu mal ús.
b. A mantenir en perfecte estat de totes les instal·lacions, zones verdes,
tanca de protecció, inclòs el reg, amb l’obligació d’avisar al tècnic de l’hort
o a l’ajuntament de qualsevol avaria.
c. Si l’usuari ve acompanyat de gossos, aquests hauran d’estar fermats per
no causar molèsties o perjudicis a persones o conreus, i no podran estar
sols en absència de l’usuari.
d. Utilitzar la canya natural com a tutor de les diferents collites.
e. Utilitzar les espatlleres per emmagatzemar les canyes degudament
lligades. Les canyes no podran guardar-se a les casetes ni al terra.
f. Realitzar una correcta gestió de la dotació de l’aigua de reg assignada a
cada parcel·la, respectant la tipologia del reg inicial, sense realitzar-ne
modificacions.
g. Realitzar la seva tasca dins els límits de l’hort adjudicat.
h. Complir amb l’ordenança municipal de recollida de residus o qualsevol
altra normativa aplicable en matèria ambiental.
i. Facilitar l’entrada als horts d’escolars que sota la direcció de monitors
vulguin conèixer els treballs agrícoles.
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j. A fer-se càrrec de gestionar adequadament els residus que es produeixen
i compostar les restes vegetals en els compostadors habilitats per a tal
ús.
k. A respectar i complir les mesures sanitàries per a la prevenció de riscos,
la protecció de la salut o la lluita contra les amenaces a la salut pública.
7. No està permès:
a. Utilitzar maquinària o productes químics que puguin afectar als horts
veïns o causar danys a conreus, canals de reg o al medi ambient en
general.
b. La utilització de productes fitosanitaris (insecticides, fungicides,
herbicides,...) d’origen químic per al control de plagues o malalties. El
tècnic d’hort facilitarà assessorament per al control integrat de les
plagues si s’escau.
c. La utilització d’adobs de tipus químic, i caldrà utilitzar preferentment
adobs d’origen orgànic degudament compostats i aptes per al cultiu.
d. Conrear cap espècie que no sigui pel consum humà, admetent-se com a
única excepció el conreu de plantes de jardineria.
e. Un mateix conreu no pot superar en un 50% la superfície de la parcel·la.
f. El conreu de plantes degradants del sòl, ni invasores.
g. El conreu de plantes psicotròpiques
h. La comercialització dels productes obtinguts en el conreu de l’hort.
i. La realització de cap tipus d’obra, ni tanca o separació, ni barbacoes, ni
taules fixes o bancs, ni modificar l’interior ni l’exterior de la caseta, ni la
construcció de nous elements o la modificació dels existents sense
autorització de la parròquia.
j. Caçar, capturar ocells, talar arbres o qualsevol activitat susceptible de
causar dany a la flora i la fauna de l’hort i de l’entorn.
k. L’acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, tan dins
com fora de la parcel·la de l’hort, ni en la caseta.
l. Aportar cap material (bidons, plàstics, cadires,...) susceptible d’alterar
l’estètica del lloc. Resta prohibit instal·lar hivernacles, excepte en aquells
casos en que ho autoritzi de manera excepcional la comissió de gestió,
fixant una sèrie de criteris.
m. L’ús d’altres materials com varetes de ferro o similars per tutorar la
planta.
n. Alterar els camins i manipular les conduccions comunes de reg de l’hort
adjudicat.
o. Moure fites i tanques que delimitin l’hort.
p. La cessió, préstec, arrendament o subarrendament de l’hort a una tercera
persona.
q. Circular per l’interior de l’hort amb vehicles de motor, excepte quan
s’utilitzin eines agrícoles prèvia autorització de l’Ajuntament.
r. Estacionar vehicles a l’interior de l’hort excepte els dels serveis municipals
per realitzar les tasques de manteniment necessàries.
s. Resta prohibida la realització de foc o qualsevol crema de restes vegetals
al llarg de l’any.
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8. Barems i valoració social.
1. Les sol·licituds presentades seran valorades atenent el següent barem:
Famílies monoparentals i/o nombrosa ................................................. 10 punts
Persona sola ...................................................................................... 5 punts
Famílies en les quals en el nucli de convivència hi hagi algun membre en situació d’atur
....................................................................................................... 10 punts
Famílies en les quals en el nucli de convivència hi hagi algun membre dependent (amb
resolució de la Generalitat) o discapacitat (amb resolució del CAD) ......... 10 punts
Prèvia valoració del l’equip de Serveis Socials Bàsics, preveient possibles situacions de
risc i/o marginació (depenent de la de la situació social) ................... de 5 a 15 punts
2. En cas d’empat en les sol·licituds es tindrà en compte l’antiguitat de padró al
municipi.
9. Sol·licitud de llicència
1. La sol·licitud de llicència s’haurà de formular complimentant el model normalitzat
que l’Ajuntament tingui establert, acompanyada de la documentació següent:
2. Fotocòpia i original del DNI.
3. En funció de la situació:
3.1.
Si és pensionista, Certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social
dels ingressos mensuals obtinguts.
3.2.
Si rep una pensió no contributiva o un altre tipus d’ajuda per part de
l’Oficina d’Acció Ciutadana, Certificat de Benestar Social.
3.3.
Si treballa, fotocòpia i original del full de nòmina.
3.4.
Si no treballa i rep la prestació d’atur, certificat d’ingressos de l’OTG
(Oficina de Treball de la Generalitat).
3.5.
Fotocòpia de la última declaració de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF) completa de tots els membres de la unitat de
convivència obligats a presentar-la.
3.6.
En cas de no haver presentat la declaració de la renda de l'any anterior
per no estar-hi obligats, d'acord amb la normativa tributària, caldrà presentar
els certificats de retencions i ingressos de l'IRPF de l'any anterior de totes les
empreses treballades, certificats de pensió i/o INEM o altres que acreditin que
no tenen ingressos màxims superiors a 1,5 vegades l'IRSC.
Sr. Capdevila.- La finalitat d’aquesta proposta és donar eines a unes persones i
ensenyar-les a conrear un hort. La idea de crear els horts socials va sorgir per ajudar a
persones que per la situació actual es veuen més desprotegides i necessitades i a les
que donar-los la feina de conrear un hort les pot ajudar emocionalment i en poden
treure un petit rendiment. Això serà per un temps parcial, s’anirà fent una roda amb
altres persones que també ho necessitin. Això és el reglament, el conveni es farà
posteriorment
Sr. Alcalde.- Per complementar, d’això ja se n’havia parlat. La idea surt del sr. Pere
Tantiñà Almela de la Fura dels Baus. Ens va semblar interessant i juntament amb el
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mossèn de la Parròquia de Moià i en uns terrenys propietat del Bisbat de Vic, mirarem
d’engegar aquesta proposta que pot ser beneficiosa com dic per algunes famílies de la
població.
Ara fem el tràmit administratiu d’aprovació del reglament i després signarem el
conveni amb el Bisbat o amb el rector, o amb qui tingui la potestat per signar-lo. Més
aviat per no perdre el temps iniciem aquest tràmit que, si no s’acaba formalitzant per
part de la propietat almenys tindrem aprovat, si s’escau, aquest reglament.
Sra. Tarter.- Podríeu inicialment llegir el reglament si us plau? Perquè sapiguem què
estem votant, així aniré fent comentaris a les diferents clàusules.
Sr. Alcalde.- Tot el reglament?.
Sra. Tarter.- Sí, sí, tot el reglament.
Sr. Alcalde.- Llegeix-ho el reglament.
Sr. Alcalde.- Te l’havies llegit, no?
Sra. Tarter.- Moltes vegades i subratllat també.
Sra. Tarter.- Deixar molt clar que amb el projecte hi estem d’acord i ara veiem que
prové de Serveis Socials. Ara parlaré del reglament i el dubte que teníem era perquè
no es feia un reglament genèric, no només de les parcel·les del rector, tal i com han
fet altres Ajuntaments, tant si són terrenys cedits per associacions, parròquies o
particulars i així ja ho tens. S’ha optat per una altra opció, cap problema. Els horts del
rector parleu d’una sola finca i de tres parcel·les, però n’hi ha quatre, una ja la té una
família, no sé si només ens en cediran tres. Se cediran pels barems que fixeu, que ja
ens sembla bé la puntuació, el que passa és que a l’apartat primer, quan dius dels
beneficiaris, per això comentàvem que era bo que el llegissis, es parla d’estar
empadronat i residir a Moià. Com comprovar la residència efectiva a Moià, això no sé
com es pot certificar. El tècnic d’hort, seria bo escoltar-ne la definició i remarcar que el
Pere seria el tècnic d’hort, de manera altruista, com es va dir a la comissió informativa,
és bo remarcar-ho en el Ple. En el règim d’ús, la clàusula primera quan es parla de
responsabilitat compartida entre Ajuntament i beneficiari, aquesta “compartida”, en
quin punt no? Aquesta ambigüitat, tot això a veure com es gestionarà, si el material
com les canyes, fems, l’anirà a buscar sempre la brigada o com es contemplarà
aquesta necessitat. A la Comissió informativa vàrem entendre que l’excedent de
producció es permetia vendre’l al mercat i el reglament diu expressament que està
prohibida la seva comercialització, a veure doncs quin és el criteri. Que quedi clar que
la producció serà només per consum propi o per donatius a Càritas o alguna cosa. Del
projecte cap problema, però del reglament, tot i que hi votarem a favor perquè
pensem que és un tràmit administratiu, que estarà en exposició pública i que no
descartem presentar-hi esmenes. També amb el Bisbat, serà un altre tema dels molts
que tenim pendents, el conveni. No sé si teniu previst notificar que aprovem aquest
Reglament, no sé si tenen dret a un tràmit d’audiència o no, però com que vàreu dir
que teníeu hora al Bisbat aviat i esperem que el Bisbat s’hi posi bé i signi. Nosaltres
d’entrada avui hi votarem a favor tot i que tenim molts dubtes respecte al reglament
en sí, avui.
Sr. Navarro.- Poca cosa tenim a dir. Sí que pensem que carregar la brigada amb
aquest servei de més, pot ser complicat, perquè per un cantó en l’informe que varen
fer aquelles noies sobraven de la brigada i ara sembla que quan parlem del pressupost
hi hem de tornar a afegir gent, és una mica de contra sentit això. Entenem que no ens
haurien de costar res aquests cessions i també no entenem perquè hem fet el
Reglament abans de la cessió, perquè si amb el Bisbat ja hi tenim sempre problemes,
si el Reglament hagués sigut més genèric com deia la Maria, que hagués abarcat tots
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els horts de part del poble no s’haurien sentit tan afectats ells mateixos. Ara
representa que els pressionem, que aprovem un reglament per cedir-nos els seus
horts, per cedir-los nosaltres a la vegada, però encara no els han cedit. Això ens
preocupa perquè amb el Bisbat ja costa que ens rebin i, a més, hi afegim una cosa
més. Si el reglament hagués estat més genèric, no pressionàvem i serviria per a
qualsevol hort. L’altre dia vaig dir, potser mal dit que era “la sopa del lloro” i en Dionís
va dir que sort n’havia tingut molta gent. Tan de bo aquestes tres famílies que s’hi
acollin, en treguin un profit prou que si que el puguem valorar i que hagi valgut la
pena fer tots aquests tràmits i aquestes cessions, perquè al final d’horts a Moià el que
en vol tenir ja en té, més aviat en sobren. Entenc que ara aquesta cessió serà via
serveis socials, per gent desestructurada amb més necessitats i votarem que sí. No
entenem que haguem posat el carro davant dels bous. Primer havíem de tenir la
cessió, nosaltres fer el reglament i després cedir-ho. Nosaltres estem entremig, ara bé,
és per avançar perquè diu que s’ha de plantar aviat. Tan de bo el rector ens rebi més
de pressa per negociar els horts que no pas pel Club Esportiu per exemple, no? Perquè
si tarden tant, potser ho hauran de fer la propera legislatura els regidors nous.
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat del assistents aprova el present
dictamen.
3. APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS DE L’AJUNTAMENT I DE
LES SOCIETATS MUNICIPALS 2014
Sra. Secretària.- Hem de comentar que hi ha una esmena al dictamen i hauríeu de
votar la inclusió d’aquesta esmena. A la Comissió Informativa, es va parlar de
l’aprovació del pressupost i de la plantilla de personal i es va ometre que també s’ha
d’aprovar el catàleg de llocs de treball. Ja en teniu coneixement, hem fet una proposta
d’esmena del dictamen, afegint-hi que s’ha de votar el catàleg de llocs de treball. Com
que ja s’havia dictaminat la proposta per la Comissió Informativa, s’ha de votar la
inclusió d’aquesta esmena en el present dictamen.
Posat a votació el Ple de la Corporació amb els vots a favor dels srs/es. Guiteras,
Mascaró, Clusella, Capdevila, Santaeugènia, Ferrer, Navarro, Petitbò, Verdaguer i
Pladevall i amb l’abstenció de les sres. Tarter i Monrós aprova per majoria absoluta la
inclusió de l’esmena proposada.
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE
MOIÀ PER A L’EXERCICI 2014.
PROPOSTA D’ESMENA AL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable que figura a l’expedient.
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El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, i els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren els han proposat
prèviament als òrgans competents, conformement als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90, de 20
d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988; i la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, amb els vots a
favor dels grups municipals Ara Moià i Entesa per Moià, i amb els vots en contra del
grup municipal, Convergència i Unió, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels
presents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2014, el qual, resumit per
capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren,
és el següent:

AJUNTAMENT DE MOIÀ - 2014
DESPESES

AJUNTAMENT

OOAA MUSEU

TRANSF INTERNES

CONSOLIDAT

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

2.107.717,56 €

179.808,48 €

2.287.526,04 €

CAPÍTOL II

DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.701.658,18 €

42.036,77 €

1.743.694,95 €

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

635.609,85 €

-

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

224.210,08 €

8.000,00 € -

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

472.179,10 €

-

€

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

€

-

€

CAPÍTOL VIII

ACTIUS FINANCERS

147.500,00 €

-

€

147.500,00 €

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

951.736,81 €

-

€

951.736,81 €

-

6.240.611,58 €

TOTAL
INGRESSOS
CAPÍTOL I

IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPÍTOL VI

ALIENACIÓ DE BÉNS REALS

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

AJUNTAMENT

Superàvit inicial

229.845,25 € OOAA MUSEU

635.609,85 €
122.210,25 €

109.999,83 €
472.179,10 €
-

122.210,25 €
TRANSF INTERNES

€

6.348.246,58 €
CONSOLIDAT

3.607.000,00 €

-

€

32.500,00 €

-

€

32.500,00 €

1.141.379,00 €

86.000,00 €

1.227.379,00 €

1.273.938,81 €

143.835,25 € -

107.600,00 €

-

€

316.581,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

238.387,23 €
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3.607.000,00 €

122.210,25 €

10,00 €

€

-

6.478.998,81 €

TOTAL

€

229.845,25 € -

0,00 €

1.295.563,81 €
107.610,00 €
-

-

€

122.210,25 €

0,00 €

€

316.581,00 €
€

6.586.633,81 €
238.387,23 €

SEGON.- Aprovar la plantilla i el catàleg de personal.
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
QUART.- Exposar al públic, el pressupost, la plantilla i el catàleg aprovats
provisionalment mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual
els interessats podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general, la plantilla i el catàleg, es
considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 169 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.
Sr. Santaeugènia.- Aquest pressupost que es presenta pel 2014, és l’eina que ens ha
de guiar tot l’any i mantenim la línia totalment continuista que es va engegar al
començament d’aquesta legislatura. La situació que en el seu dia es va heretar no
deixa lloc a altres plantejaments. Suposo que tenim clar que ens agradaria proposar
un altre tipus de pressupost, però la realitat ens ho impedeix del tot
Com a objectius principals, a part dels serveis que s’estan donant, dins uns paràmetres
que ens siguin sostenibles, n’hi ha dos de fonamentals:
- En primer lloc, hem de controlar la despesa, hem de poder arribar a liquidar
positivament el pressupost, no podem gastar ni un cèntim més del que ingressem, em
sembla que és un tema en què tots hi estaríem absolutament d’acord. Aquest any hem
de tenir en compte que els ingressos els tenim totalment estancats. Si obviem les
subvencions de PUOSC, aquest any ingressem el mateix que l’any passat o potser un
xic menys. Podem afirmar que l’Ajuntament aquest any ja no ingressarà un cèntim
més a través d’impostos, al contrari, s’ingressarà una mica menys.
- En segon lloc, i a mi em sembla que és el més important, és que estem obligats a
recuperar el romanent negatiu de tresoreria. Amb les entrevistes mantingudes amb el
Departament de Política Financera, ens consideren el saldo que tenim pendent del
primer mecanisme de pagament a proveïdors i els ajornaments que tenim concedits
per la Seguretat Social, ens els consideren com uns deutes, com si fossin finançats, i
la resta l’hem de recuperar. Si recordem la liquidació del 2012, aquesta diferència era
d’1,1 milió d’euros, això vol dir que entre 2013 i 2014 hauríem de recuperar-ho, per
tant, el que queda molt clar és que no podem badar. El pressupost aquest any ja el
proposem amb un desequilibri, cosa que em va frapar, que ja d’entrada anem a buscar
una liquidació positiva, senzillament per a poder tancar eixugant aquest romanent i
que a més per llei estem obligats a fer-ho.
Respecte als Capítols del pressupost estem parlant de xifres molt semblants al 2013,
quantitats que més o menys podem assumir i que amb control les podem tirar
endavant. Si que val la pena remarcar que amb el que són les amortitzacions de crèdit,
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hi ha un increment, penso que important, i és degut a què uns préstecs que hi havia
amb carència es passen a amortitzar.
Un altre fet que és important de remarcar és el poder tirar endavant unes mínimes
inversions per mantenir infraestructures, per anar a buscar algun tipus d’estalvi, que
s’hi poden destinar 470.000,00 euros i, bàsicament, estaran finançades amb PUOSC.
El pressupost es complementa amb el Patronat de Museus, Moiàfutur SA i Companyia
d’Aigües.
Sra. Tarter.- Tal com s’indica en el dictamen, nosaltres a la Comissió Informativa
vàrem votar en contra i això ho hauríem d’explicar. La documentació de la Comissió
Informativa, amb la que teníem nosaltres, no coincidia, no era la mateixa i bàsicament
el motiu era aquest. Pel desembre ens vareu avançar la documentació, hi hem estat
treballant, hem fet diverses reunions, es va convocar la Comissió Informativa i no
se’ns havia advertit que hi havia uns canvis. Al consultar l’expedient ja vàrem detectar
tot un seguit de canvis que us vàrem notificar per correu electrònic i el dimarts previ a
la Comissió Informativa ja ens vàreu enviar la documentació amb data del dia tretze.
El dia quinze l’alcalde ens va convocar a una reunió amb l’interventor, per parlar
directament del Museu, no se’ns va comentar que hi hagués documentació diferent i a
l’arribar a la Comissió Informativa vàrem veure que la documentació no era la del dia
tretze, sinó la del dia quinze. Ens va saber greu, ja pensem que no hi havia res que no
fos explicable, però com que no havíem vist la documentació, ho vàrem votar en
contra. Una vegada explicat això, ja vàrem veure la documentació, ahir el matí vàrem
advertir a la regidora que no hi constava l’aprovació del catàleg, des de secretaria
se’ns va dir que ja ho havien detectat, que s’estava rectificant i fent els passos per
preparar l’esmena i una vegada ens ho hem mirat ho votarem a favor. Estem d’acord
amb el regidor que no són els pressupostos que ens agradaria a cap de tots tres grups.
Hi ha temes en concret,...l’endeutament a 31 de desembre de 2013, l’interventor el
valora en 16.632.000,00 euros que és un 242% dels ingressos ordinaris, és un deute
elevadíssim que no ens permet fer una altra cosa. Ja vàrem votar a favor del
pressupost del 2013 que va presentar l’Interventor. Em sap greu que avui no hi sigui
perquè m’agradaria dir-li en públic que estem molt contents que sigui aquí, que s’està
fent una feina molt important, ho està endreçant, també amb el mecanisme de
proveïdors a Madrid i m’hagués agradat poder-li dir avui aquí. Sí que ha canviat el
criteri, l’any passat amb el tema de la PIE ens la va congelar tota, però ja ens ho ha
explicat i ens ha semblat correcte. El recolzarem en la seva tasca. Sobre les petites
inversions com posar una xarxa a la sala de plens, el mur del c/. Santa Magdalena, el
ferm de la plaça Catalunya, la millora de l’equipament Les Faixes, etc. Com a mínim
s’han pogut posar en aquest pressupost i hi estem d’acord, tot i que no sabem si es
faran. Hi ha el tema de l’escola de Música del Moianès, amb una previsió de 10.000,00
euros per obrir a partir de setembre, ja ens informareu de si s’obrirà o no. Hi ha una
plaça nova per la brigada per a contractar, que s’ha dotat pressupostàriament. Hi ha
dubtes sobre aquestes cosetes petites, però continuarem votant a favor tal i com
vàrem fer el 2013.
Sr. Navarro.- Jo llegiria d’aquesta acta que acabem d’aprovar, que aquest pressupost
tal i com va dir el regidor d’Hisenda sr. Santaeugènia ...“és molt tècnic, nosaltres no hi
hem participat, no tenim marge de res, a nivell d’interessos és el que és, a nivell de
préstecs també, la preparació és tècnica i quan ens el donin en parlarem”. La veritat és
que n’hem parlat però res més, quan la resta de partits proposem alguna cosa no se’ns
accepta. Sí que s’hi va reflectir el tema del Museu perquè a aquest equip de govern li
interessava fer-ho diferent, canviar el pressupost i el vàrem canviar. Nosaltres hem dit
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que ens abstindríem i voldríem remarcar uns punts determinats, que nosaltres ho
faríem diferent.
Cementiri.- Per una banda tenim una inversió però no hi tenim l’ingrés de la venda de
nínxols, entenem que hi hem posar les dues coses. Per altra banda, del cementiri
cobrem unes taxes i només hi posem 900 euros, el que cobrem de les taxes s’hi hauria
de posar i no l’hem pressupostat.
Entitats.- No s’ha pressupostat res per les entitats. Nosaltres pensem que una borsa
oberta per veure si a les entitats se’ls hi pogués donar, seria una cosa més.
Museu.- L’any passat s’havia pactat una quantitat. Ara s’ha hagut de posar molt més
gran perquè ens donaran una solució, però sempre l’equip de govern, nosaltres com
que no hi participem. Diguem que ens ha espetegat als dit això, el dia abans de la
Comissió Informativa, quan aquest problema, diguem el que està sobredimensionat
per la capacitat econòmica que tenim, ja fa més que ho sabíem, doncs no havíem
d’intentar solucionar-ho vuit dies abans, igual no té solució, hi ha d’haver propostes,
però ens neguiteja això... hi hem posat tot el pressupost quan abans no l’hi posàvem
no? Quan ha convingut posar-l’hi li hem posat. Potser s’havia de buscar la solució
abans.
Escola de Música.- Si tenim un sobrant perquè no ho deixàvem sense i en funció d’un
projecte i que el debatéssim, la vàrem tancar malament, ens vàrem equivocar tots,
suposo, i jo no li posaria fins que tingués un projecte ben clar i ben fet, com que tenim
un sobrant ja l’hi podríem posar.
Brigada.- Semblava ser que amb un estudi que ens varen fer sobrava gent, ara en
falta, també ens hauríem de definir què volem. Jo penso que la brigada no està
sobrada.
Personal.- Amb aquest tema que se’ns va explicar sobre el catàleg, nosaltres ni el
sabem. Ja ens abstenim perquè s’aprovi, perquè la informació la rebem ahir a la tarda,
segurament està molt bé, però diguem que no hauria de ser el sistema.
Subvenció Club Esportiu Moià.- Nosaltres ja vàrem demanar un informe d’intervenció
que encara no tenim i ara tampoc tenim cap informe que ens digui si ho podem pagar
o no. Entenem que hi hauria d’haver un informe favorable.
PIE.- L’any passat la teoria era amortitzar i ara la deixem sobrant i ja decidirem si
amortitzem o no. Nosaltres creiem que tenim una pòlissa de crèdit caríssima i és
decisió de l’equip de govern seguir tenint aquest deute i anar pagant els interessos o
amortitzar. Nosaltres no actuaríem d’aquesta manera. Per altra part, la PIE primer
estava pressupostada d’una manera i quan la Maria diu que ha sortit publicat que és
de més import, no se l’escolten. Però aleshores l’interventor ens diu que sí que és de
més import. No queda gaire elegant això.
PUOSC.- Respecte a les Faixes hauríem de mirar els papers com els tenim, perquè si
tenim el tema del Pla Romaní al Jutjat que sembla ser que decidiran si les
contribucions especials o les quotes urbanístiques estan bé, en funció dels desaigües,
si recepcionen les obres, etc. Però entenem que això és una cessió que grava uns
diners que aquesta gent no varen pagar. Si seguim invertint a les Faixes, hauríem de
tenir un conveni molt clar que no ens trobem amb res estrany, perquè és una cessió
que ens han de fer quan urbanitzin. Seria un cas no sé si semblant o no al de la
piscina, perquè estem pagant un lloguer fins que no finalitzin les obres pagarem
lloguer.
En Maurici parlava del tancament del 2013, però es clar com que encara no l’hem vist
si vegéssim els números seríem més capaços d’aprovar el pressupost. Ens hauríem de
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reunir, ja que tenim el compromís trimestral, tot i que és aviat, per tancar-lo. Si per a
fer el pressupost haguéssim vist els números del 2013, haguéssim tingut més marge.
També pensem que és un pressupost “encorsetat” pel Lluís, la seva labor és lloable,
hem ensopegat un tècnic molt bo, però potser ens hauria de deixar el “corsé” una mica
més fluix. Per això del Museu s’ha afluixat del tot i abans no es podia fer. Per altra
banda ens preocupa també una mica que estem parlant de que vàrem tancar l’escola
de Música, ara hem tancat la porta el Museu i va rebent molt la cultura del poble,
potser seria hora que ens plantegéssim altres mesures de serveis no obligatoris que no
fossin culturals, n’hi ha d’altres, i que no els posem mai damunt la taula. A la Comissió
Informativa ja vàrem exposar que perquè no parlem mai de Policia, o altres temes i
decidim què volem i on anem a parar. Al seu moment en Dionís ens va dir, pregunteum’ho. Hauríem d’intentar que la cultura no rebés més, perquè a les entitats culturals
no els donem res. Prenguem decisions perquè puguin seguir funcionant.
Nosaltres ens sentim.. jo cada vegada em sento més foraster a l’Ajuntament, només
se’ns crida quan convé, per la resta no participem perquè no governem, però tampoc
se’ns explica massa. Entenem que l’equip de govern o fa bé, el dèficit de l’Ajuntament
s’ha reduït molt, vàrem tenir reunió els d’Entesa i vàrem dir que un deu per l’equip de
govern i l’esforç que hi poseu ara, però això que la documentació arribi sempre al final
i a darrera hora, també si treballeu sols és perquè voleu, no ens hi vàreu voler.
Sr. Alcalde.- Si un cas faig un petit aclariment de quatre dubtes que han sorgit en
primer lloc dels temes culturals i el Museu.
MUSEU.- No s’ha tancat el Museu, el Departament de Cultura que té la propietat de
l’edifici i les competències té contractada una bidell que obre i tanca les portes del
Museu entre d’altres. Aquesta persona s’ha jubilat. La Generalitat ha de suplir aquest
lloc de treball, però amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària no es pot crear una nova
plaça, i ens ho demana a nosaltres, tal i com ja va demanar a l’anterior consistori que
substituís les vacances, caps de setmana, perquè aquesta persona té una jornada com
qualsevol treballador de la Generalitat. L’anterior equip de govern ho va acceptar i va
assumir aquestes substitucions en els pressupostos del Museu. Ara se’ns demana de
fer un conveni a més llarg termini perquè nosaltres féssim la gestió del bidell del
Museu. Fa més d’un any que ho estem treballant, el Departament mai ha tingut un
moment per a signar-ho i no només això, sinó que a partir de setembre l’Agència de
Patrimoni va passar a ser la responsable del Museu, aquesta entitat tot just fa dos dies
que va nomenar gerent, no hi havia pressupost i em varen dir que abans del quinze de
gener això estaria signat. L’interventor va dir que al no estar pressupostat no es podia
pagar, perquè no és personal de l’Ajuntament i no podem finançar la Generalitat. A
primers de gener em varen dir que això trigaria més de tres mesos i els vaig dir que no
estàvem disposats a seguir finançant un servei que no és nostre, ja us ho vaig dir. El
dijous de la setmana passada, no varen arribar ni els diners ni el contracte, doncs no
hem obert el museu. Això no és atacar la cultura i m’agradaria que quedés ben clar
que això ja ho sabíeu, i que quan dieu que no rebi la cultura no em sembla correcte ni
em sembla just.
ESCOLA DE MÚSICA.- Nosaltres vàrem fer el que havíem de fer i allò que qui ens va
assessorar va dir que es podia fer. No tenim la sensació que ho féssim gens mal fet i
no només això, sinó que vàrem estar buscant solucions per poder obrir el servei, ja
que no podíem nosaltres, fer-ho a través d’un altre ens. No es va poder tirar endavant
pels recursos presentats i s’havia d’esperar una resolució judicial i, per tant, aquesta
és la situació.
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Ara vaig al més gros, el que heu anat dient poden ser més coses d’interpretació. Jo
vull deixar clar, i ja ho heu reconegut implícitament, però és que fa molt de temps que
estem donant voltes a les mateixes coses i jo no sé fins a quin punt en som tots
conscients. Hem heretat un Ajuntament amb molts semàfors vermells, un deute de
prop del 400%, mai es va poder saber amb exactitud, sobretot pels interessos que era
el que castigava, amb molts conflictes judicials, els hem salvat tots però pot ser que
algun dia ens peti alguna cosa hi haguem de parar el que sigui, no es pagava al
corrent, deutes amb hisenda, seguretat social, no es podien pagar les nòmines. De tot
això ens en queda un romanent de tresoreria, un pressupost prorrogat del 2010, on jo
entenc Maria i Joan que ens digueu això, sobretot la Maria, perquè no cal recordar que
els anteriors governs presentaven liquidacions de tres exercicis alhora. Amb tots
aquests handicaps, tenim el deute al 242% i tota la resta de semàfors apagats, és a
dir, són verds, paguem a menys de trenta dies, i el romanent negatiu de tresoreria,
que si es compleix el que tenim previst, el tindrem liquidat. No hem estat només
nosaltres sinó el mecanisme de proveïdors, que hagués estat millor fer-ho a través
d’un crèdit sindicat, tot i la incertesa de si ens n’haguéssim sortit, però el primer
mecanisme també tenia avantatges i inconvenients. En aquell moment no podíem
pagar les nòmines, devíem diners a la Seguretat Social i a Hisenda, teníem els més de
vuit milions que ens va finançar el mecanisme de proveïdors, però es devia molt més.
Això és d’on venim. Venim que no teníem interventor, els problemes amb el secretari.
Amb dos anys i mig potser altres ho haguéssiu fet millor o ho faríeu millor, però de
moment el que sí que podem demostrar és que amb aquests criteris i amb aquesta
rigorositat i serietat que hem demostrat, tots plegats, tant quan estàvem junts, com
ara que estem sols, crec que ho hem demostrat així...els resultats són aquí. Entenc
que us queixeu sobre si algun paper arriba a última hora, i amb raó, ja ens agradaria i
perdoneu l’expressió no haver-vos de sentir, què voleu que us digui, amb tot el merder
que hem tingut crec que el resum final...perquè ens jutjaran per com acabem, però és
el que hi ha. Ens agrada i compartim tot l’equip de govern l’actitud vostra en aquest
sentit de voler-ho aprovar a través de l’abstenció i del vot a favor. Segur que si mirem
actes, les queixes es van reduïnt, ho anem millorant, i també dir-vos que el temps que
vàrem estar junts va ser molt dur també, quan s’intentava anar amb una línia i altres
no ho compartien, que també és lícit. Vàrem quedar també molt esgotats, perquè
vàrem inventar una manera de treballar i segur que tots vàrem fallar una mica.
Bé, sobre el tema del Club estem convençuts que ho podem arreglar. El tema del
catàleg hi va haver un error que s’ha solucionat. El tancament d’altres serveis que
comentava en Joan, des del primer minut que estem qüestionant altres serveis. Una
aposta personal i perquè sóc el regidor, va ser que no podíem tenir quinze policies, ara
a dia d’avui n’hi ha molts menys, aquest era el model de policia que ens podíem
permetre. Si ens hem de plantejar la dissolució del cos de Policia, parlem-ne, tot és
qüestionable. Si hem reduït en un milió d’euros el capítol de personal, ens ho podem
plantejar, estem absolutament oberts. La nostra línia no era el tancament, que n’hi ha
d’altres? Ens ho podem plantejar.
Sr. Santaeugènia.- Només un tema sobre el mecanisme, hi ha diners, està al 6% i
aquest any es va optar per liquidar el Consorci de Residus, uns dos-cents vuitanta i
tants mil euros. S’han amortitzat dos-cents cinquanta mil euros del fons, estem fent
tot el que podem i ho volem liquidar. Cada cop que ens retinguin el 50% de la PIE que
no tot siguin interessos, que amortitzem deute.
Sobre les entitats sí que hauríem de fer alguna cosa per les Entitats, però primer hem
d’intentar trobar una solució pel que ja els hi debem. Hem de poder pagar el que ja
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s’havien compromès altres governs i a partir d’aquí crear un nou model de
subvencions, però a les entitats les hem d’ajudar.
Sr. Clusella.- Sobre el comentari del tema Faixes que ho lligaves amb Pla Romaní,
són àmbits totalment independents. On hi ha l’edifici de les Faixes és la zona de cessió
d’una unitat d’actuació que no s’ha executat, la cessió anticipada d’un planejament que
està aprovat definitivament. El terreny i l’edifici són plenament de l’Ajuntament. Dir
que per avançar amb les actuacions que tenim pendents, que tenim mig milió d’euros
que va venir de l’anterior PUOSC, si tenim caixa podrem fer-ho i si no ho deixarem
perdre. Les noves inversions que s’estan plantejant, una és reduir el consum elèctric
amb l’enllumenat.
Sr. Alcalde.- Ara hauríem d’invertir per a poder generar estalvi en el mateix exercici,
però si invertim hem de demanar autoritzacions perquè no ens podem endeutar, per
tant, serà complicat però crec que podem convèncer el departament de Política
Financera que no fem inversió com un Pavelló, sinó que en aquest cas és un
enllumenat per a poder generar estalvi, perquè en el proper pressupost ja no podrem
escurar més i el que cal és anar eixugant el deute i que no sigui tancant serveis.
Sr. Navarro.- Respecte a la Junta de Residus dels darrers sis mesos no pagàvem res,
però està molt bé que estem al dia.
Sobre les entitats el que devem no afecta aquest pressupost, afecta a la liquiditat de
l’Ajuntament, que entenc que n’hem de tenir més per a fer aquestes inversions.
Nosaltres hi haguéssim posat alguna cosa, perquè ens pot passar que quan hi posem
no tinguem entitats.
El tema de les Faixes, ja ho sé que són dues actuacions diferents, però com que varen
deixar de pagar quotes urbanístiques a canvi d’aquesta cessió, hauria d’estar ben fet.
Apostar per les Faixes també hi apostaríem nosaltres.
El tema de la PIE, si aquest diferencial l’haguéssim posat com amortització del que
devem a Madrid, el pressupost el tindríem igual, però hi hauria un compromís polític de
tornar, perquè si no l’hi posem, de moment hem decidit no tornar res a Madrid, només
els interessos, és un criteri que ha canviat l’interventor.
De la Policia jo no vaig dir mai de tancar-la, vaig dir plantejar-nos quina volem i on
anem a parar.
Del Museu sempre ens deies que hi havia un conveni a punt de signar amb vint-i-tres
mil euros, però tu el volies a trenta. Crec recordar que et vaig dir perquè no signes el
de vint-i-tres i tanquem dos dies i a tu et va semblar per apostar per la línia dura. Ara
no tenim signat el de l’any passat ni el d’aquest. Potser el 2014 serà més fàcil.
Sobre l’Escola de Música, entenc que quan varem votar el tancament d’aquesta és
perquè volíem l’altra. En una reunió varem dir, no haurem d’indemnitzar...no... se’ns
va dir, estàveu mal assessorats potser. Això va ser posterior. Vàrem dir que la
tancàvem perquè n’obríem una altra jo ho vaig entendre així. Mai vaig entendre que
l’hem tancada perquè ens han posat un contenciós.
Sr. Alcalde.- El Consorci de Residus a partir de sis mesos ens cobra interessos, però
ara hi ha una llei que diu que has de pagar a trenta dies.
Sr. Navarro.- Sí, ja ho sé, però també hi havia una llei que semblava que ens havien
d’intervenir i no ho han fet.
Sr. Alcalde.- Ara ja està publicada aquesta llei i ara ja han començat a tancar alguns
Ajuntaments i per això la urgència de pagar.
Posat a votació el Ple de la Corporació amb els vots a favor dels srs/es. Guiteras,
Mascaró, Clusella, Capdevila, Santaeugènia, Ferrer, Tarter i Monrós i amb les
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abstencions dels srs/es. Navarro, Petitbò, Verdaguer i Pladevall aprova per majoria
absoluta el present dictamen.
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM 366 AL NÚM. 390 DE
2013
DONACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
DATA 23 DE GENER DE 2014
Es dóna compte dels decrets d'alcaldia del núm. 366/2013 al 390/2013.
C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Sra. Tarter.- Sobre el tema del museu que ja has comentat, potser remarcar que es
va comentar en el Patronat, que potser se signarien dos convenis, un per consergeria i
l’altre per usos de la casa.
Sr. Alcalde.- Això és el que proposa el Patronat.
Sra. Tarter.- Sobre Bages Turisme encara estic esperant un document que m’havies
d’enviar de les quotes?
Sr. Alcalde.- Ens el varen enviar ahir, però no hem signat res i crec que l’adhesió s’ha
d’aprovar per Ple.
Sra. Tarter.- El tema de les dacions en pagament o execucions hipotecàries que
legalment tenen la obligació de pagar la plusvàlua, es va parlar de fer un conveni, un
reglament o alguna cosa perquè no haguéssim de pagar, ja que no es podia plasmar a
l’Ordenança. M’agradaria que ho tinguéssiu a l’agenda.
Sra. Tarter.- Un agraïment. S’han publicat a la web i al perfil del contractant les
contractacions que tenim en curs, la qual cosa us agraeixo que s’hagin penjat.
Sr. Navarro.- Un prec seria que les actes les poguéssim tenir de Ple a Ple, perquè la
pregunta que ara faig va relacionada amb el Ple passat, com que no tinc l’acta m’és
més difícil.
Pregunta: varem demanar que el punt dos de l’acta anterior s’enviés al fiscal i com que
no he rebut resposta, si no insisteixes no et contesten. No sé si s’ha fet, si es farà, si
no es pot fer, almenys rebre la resposta. Aquest fiscal que hi confieu tant els d’Ara,
potser nosaltres també hi podríem confiar.
Sr. Alcalde.- Perdona no hi confiem, el Fiscal que faci la seva feina. No és un acte de
fe, que faci el que cregui.
Sr. Navarro. Vareu votar “confiar”.
Sr. Navarro.- Com està el tema del Club Esportiu, suposo que hi aneu treballant, que
consti en acta que jo pregunto i no rebo més informació.
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-Hem tingut alguna notificació de l’Oficina Antifrau?, no sé qui ho ha de fer això, potser
si ens ho deleguessis o vetllaríem nosaltres.
-Aquestes unitats d’actuació urbanística pendents de liquidar, els Cirerers, Comadran,
com està? Hem anat escanyant però també guanyaríem liquiditat si ho cobréssim. Si
ens poguéssiu informar.
-Hi ha gent que em diuen que es queixen que tenen els llums apagats, que ho han
vingut a dir i que no se’ls arregla.
Sr. Capdevila.- El 90% o més dels llums estan oberts i el mes que ve ho estaran
tots. Si n’hi ha algun d’apagat serà perquè està espatllat. Sortim una vegada cada
quinze dies a reparar. A la gent ja els diem que facin una instància perquè de paraula
no serveix per res.
Sr. Navarro.- Ja heu arreglat l’avaria del carrer Santa Magdalena?
Sr. Capdevila.- No està fet. Tenen el material però és una avaria complicada, és una
instal·lació de les més velles de Moià i ens portarà problemes.
Sra. Verdaguer.- Des del Fanal ens ha arribat un correu que alertava sobre la
contaminació a la riera de Marfà-La Tosca, hi havia unes escumes, de les que en varen
fer fotografies i les varen enviar a l’ACA i a l’Ajuntament. Saber si s’ha fet alguna
gestió. Les escumes eren del dia 12 de gener.
Sr. Clusella.- El correu me’l varen enviar mi els del Fanal. Aquelles escumes tenien
tela, no hem parat de treballar. Aquesta setmana sortirà una carta, reiterant la
demanda a l’ACA de l’ampliació de la depuradora i continuem amb les analítiques de
les empreses que és on hi ha més potencial pel que fa a la contaminació. No es resol
de forma fàcil, perquè no és una sola empresa que aboqui, no és un sol usuari, som
tots els moianesos que aboquem a la depuradora i, per tant, és una cosa que hem de
fer entre tots.
Sr. Pladevall.- Entenc que és més difícil donar la informació que reclamar-la, però és
clar, donem informació cada sis mesos i s’hauria de donar informació més sovint. No
sé de quins temes, el que es parla aquí si hi ha algun interessat ja hauria de ser entre
el públic, però fer servir La Tosca, fer servir Ràdio Moià, si convingués cada dos mesos
afegir a alguna revista una mica d’informació del que s’està fent, perquè s’està fent
una feina que considerem tots molt bona des de l’equip de govern i això queda molt
difós, la gent no en té ni idea, més aviat el que et diuen és el contrari, que sembla que
a l’Ajuntament no es faci res. Tu respons que s’està pagant a trenta dies, que s’està
fent una feina ben feta, però la gent no té aquesta informació, no s’han de donar coses
concretes de temes que encara no estan ni tancats, però jo crec que s’hauria de fer
servir, a part del canal de la Web municipal, tot el que estigués al nostre abast perquè
la gent de Moià estigués al cas de com va l’Ajuntament, que s’ha reduït el deute, tot
això val la pena que la gent ho sàpiga i no esperar cada sis mesos a explicar-ho,
perquè primer la gent cada vegada està més cansada, perilla que no vinguin a la
reunió, per tant coses petites, però anar donant informació a la gent. Això seria
bastant bo.
Una altra cosa que m’han demanat avui un parell, sobre el tema dels ocupes, què hi
pot fer l’Ajuntament?.
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Sr. Alcalde.- Sobre la primera part sí que hi ha mitjans d’aquests que dius que es
podrien utilitzar. Havíem pensat fer un butlletí, però és gastar diners.
El tema dels ocupes és un problema dur, perquè s’han de fer diligències o una ordre
del jutge, ha de ser a petició del propietari.
Sra. Secretària.- En realitat són temes civils que l’Ajuntament administrativament no
hi pot intervenir. Són temes entres dos particulars, el propietari i l’ocupa, fins i tot un
advocat de Sabadell em va dir que fins i tots els jutges estan donant la raó al ocupes i
que quan els propietaris van al jutjat a presentar desnonaments, el jutge dictamina
que aquella persona que no té mitjans es pot quedar a la vivenda.
Sr. Alcalde.- És un problema greu, no sé pas com s’haurà de resoldre això.
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeix una
intervenció.

Signat digitalment
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