ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 15 DE MAIG DE 2014, NÚM. 7
Data i hora d'inici: Dia 15 de maig de 2014 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: Dia 15 de maig de 2014 a les 21.00 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
Sr. LLorenç Fort i Vidal
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
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

A - ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 16 D’ABRIL I 28
D’ABRIL DE 2014
L’Alcalde obre la sessió i llegides les actes de les sessions ordinàries de dates 16 d’abril
i 28 d’abril de 2014, que s’han lliurat a tots els regidors, es consideraran aprovades si
no hi ha objeccions per part dels assistents.
Atès que no es formulen esmenes, el sr. Alcalde declara aprovades les actes per
unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent.
Sr. Alcalde: el següent punt s’ha de posar a votació per haver estat rebutjada la
proposta per la Comissió Informativa Permanent del Ple.
De confomitat amb l'art. 82.3 del RD 2568/1986 de 28/11 pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el sr.
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Alcalde, demana als assistents, per raons d'urgència, votar la inclusió a l'ordre del dia
del ple, la proposta de Modificació dels Ordenances Fiscals núm. 13, 21 i 29.
Sotmès a votació, els assistents acorden per unanimitat la inclusió de la present
proposta a l'ordre del dia, del present ple, la qual sotmetran a deliberació i votació.
2. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 13, 21 I 29
Realitzada la tramitació establerta, d’acord amb el que disposa el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, atenent el Decret d’Alcaldia núm. 114/2014, de 24 d’abril, i un
cop elaborats els estudis tècnic-econòmics relatius al cost dels serveis i la utilització
privativa del domini públic local
Es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 13
reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic amb la redacció que a continuació es recull:
Article 6. Quota tributària.
1. Tarifa primera. Aprofitaments generals. S’afegeix:
22. Llicència per a la ocupació de l’espai públic del parc municipal Anual
amb parades els dies de la Festa Major d’estiu

400.00 €

SEGON. Aprovar provisionalment la modificació dels Annexes 4 i 5 de l’Ordenança
fiscal número 21 reguladora dels Preus Públics per a la prestació de serveis amb la
redacció que a continuació es recull:
ANNEX 4- ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE MOIÀ CURS 2014-2015
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
MATRICULA
Matrícula 1 alumne i assegurança
Matrícula 2 alumnes i assegurança
Matrícula 3 o més alumnes i assegurança

€/curs
66,00 €
52,00 €
40,00 €

QUOTA
1 hora/setmana
1,5 hores/setmana
2 hores/setmana
2,5 hores/setmana
3 hores/setmana
3,5 hores/setmana
4 hores/setmana

€/mes
31,00 €
35,00 €
41,00 €
44,00 €
46,00 €
49,00 €
51,00 €
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4,5 hores/setmana
5 hores/setmana
5,5 hores/setmana
6 hores/setmana
7 hores/setmana

54,00
56,00
61,00
64,00
71,00

LLOGUER SALA DE L’ESCOLA DE DANSA
Disponible durant tot el curs escolar (de setembre a juliol) només en caps
de setmana i festius i durant el mes d’agost tots els dies, sempre amb
prioritat d’ús als alumnes i professorat de l’escola
a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i amb
cobrament als assistents, o no inscrites al registre municipal
b) Per mig dia (matí o tarda)
c) Altres usos a valorar

€
€
€
€
€

€/dia

25,00 €
15,00 €
30,00 €

2. En les situacions de dos germans inscrits al centre, es reduirà en un 10% la quota a pagar de
cadascun (excepte matrícula).
3. Les famílies nombroses o monoparentals, prèvia acreditació amb el carnet de Benestar
Social, també gaudiran d'una bonificació del 10% en la quota a pagar. En cas de tenir 3 fills
escolaritzats simultàniament la bonificació passarà a ser del 15%.
4. Les bonificacions dels punts 2 i 3 no són acumulables.
ANNEX 5 .- ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE MOIÀ CURS 14-15
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
MATRICULA
Matrícula 1 alumne
Matrícula 2 alumnes
Matrícula 3 o més alumnes

€/curs
56,00 €
42,00 €
30,00 €

TARIFA QUOTES MENSUALS
Escolarització jornada de 7:45 a 18:00 hores
Monitoratge menjador fixe
Monitoratge menjador esporàdic

preu
143,00 €/mes
9,00 €/mes
1,00 €/dia

2. Els infants no podran romandre més de 8 hores al centre, que és l’escolarització a
jornada completa.
3. En les situacions de dos germans inscrits al centre, es reduirà en un 10% la quota a pagar de
cadascun.
4. Les famílies nombroses o monoparentals, prèvia acreditació amb el carnet de Benestar
Social, també gaudiran d'una bonificació del 10% en la quota a pagar. En cas de tenir 3 fills
escolaritzats simultàniament la bonificació passarà a ser del 15%.
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TERCER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança número 29
reguladora de la taxa per recuperació d’animals abandonats o perduts a la via pública
amb la redacció que a continuació es recull:
Article 4. Exempcions i bonificacions
Es bonificarà un 90% del preu d’adopció aquells animals que compleixin un dels requisits
següents:
 Que tinguin més de 10 anys d’edat.


Que faci més de 5 anys que són a la protectora.



Que estiguin afectats d’una malaltia crònica amb informe previ del veterinari.



Que sigui un gos pigall.

Article 5. Tarifes
Els serveis a què al·ludeix l'article anterior, i els seus drets corresponents, que hauran de
satisfer els propietaris dels animals, són els que s'especifiquin en la següent tarifa:
Concepte

Import

Recuperació

20,00 €

Manutenció, preu diari

10,00 €

Desparasitació interna i externa (a partir de les 6 hores al centre)

15,00 €

Esterilització de mascles gos

150,00 €

Esterilització de mascles gat

90,00 €

Esterilització de femelles gossa

200,00 €

Esterilització de femelles gata

140,00 €

Vacunació

35,00 €

Microxip

20,00 €

Canvi dades microxip

30,00 €

Manteniment (estada animal cedit al centre)

200,00 €

Adopció gos

150,00 €

Adopció gat

60,00 €

Kit de Leishmania (gos)

40,00 €

Kit Felv/Fiv (leucèmia/immunodeficiència, gat)

40,00 €

Taxa per admissió d’animal abandonat pertanyent a un poble no
adherit al conveni del CAADM de l’Ajuntament de Moià, prèvia
consulta al propi centre sobre la possibilitat real de cabuda de
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l’animal. El pagament de la taxa s’ha de fer efectiu en el mateix
moment de l’entrega de l’animal i implica que l’Ajuntament de Moià
passa a ser-ne el responsable. No inclou la recollida i trasllat al
centre de l’animal.
Taxa per admissió d’animal abandonat pertanyent a un poble no
adherit al conveni del CAADM de l’Ajuntament de Moià, prèvia
consulta al propi centre sobre la possibilitat real de cabuda de
l’animal. El pagament de la taxa s’ha de fer efectiu en el mateix
moment de l’entrega de l’animal i implica que l’Ajuntament de Moià
passa a ser-ne el responsable. Inclou recollida de l’animal i trasllat
al centre.

300,00 €

350,00 €

QUART.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província,
durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo
i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
CINQUÈ. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article
17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
SISÈ. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb
aquest assumpte.
Sr. Capdevila.- La taxa primera de 400 € és pel que anomenem “xiringuitos”, i s’havia
de regularitzar, donant—li una legalitat que no tenia.
Sra. Mascaró.- Sobre l’escola de Dansa, els imports de les matrícules han quedat com
l’any passat, només s’ha augmentat un euro cadascuna de les quotes. Sobre l’Escola
Bressol Garrofins, l’any passat teníem dues quotes, ara fem una quota única, així els
nanos hi poden anar unes hores al matí o a la tarda, mentre no superin les vuit hores
que són les que es consideren màximes de permanència al centre. S’ha reduït l’import
de menjador en un euro pels fixes que es quedaven tots els dies.
Respecte al Centre d’Acollida d’Animals, com que hi ha animals que fa anys que hi són,
hem decidit que posem un preu simbòlic per qui els adopti, ja que al ser més grans o
potser malats, és més difícil que tinguin sortida. Les taxes les hem abaixat en general
una mica.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova la
present proposta.
3. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE
PATRIMONI MUNDIAL DE LA HUMANITAT PER PART DE LA UNESCO, DE
LA PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL
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El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de
la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda
de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest
personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li
un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu
ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaren en
moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en
aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses
produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea
rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una
sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del
segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es
convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal
de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el
patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer
que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès,
va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el
seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i
com a element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que
han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre
l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de
Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya,
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per
ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de
Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la
UNESCO.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General
del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Sotmès a votació del Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova la
present moció
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.97/2014 AL NÚM.
128/2014
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. 97/2014 al núm. 128/2014,
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.
5. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS DE DATES 16 D’ABRIL I 30 D’ABRIL DE 2014
El Ple pren coneixement de tots els acords que ha adoptat la Junta de Govern Local
des de la darrera sessió plenària ordinària del dia 16 d’abril de 2014
Es dóna compte al Ple dels acords adoptats en les sessions de la Junta de Govern Local
de dates:
16 D’ABRIL DE 2014 i 30 D’ABRIL DE 2014
C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES
Sr. Fort.- Fa uns sis mesos vàrem enviar uns expedients a l’Oficina Antifrau per tal
que els revisessin. Suposo que no tenim resposta, perquè ens ho haguéssiu dit. No sé
si s’ha de fer alguna gestió o alguna consulta perquè ens responguin
Sr. Alcalde.- Estem esperant una resposta que no ha arribat. Demà sens falta hi
trucaré per fer-los memòria, perquè ens varen dir que es posarien en contacte amb
nosaltres.
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Sra. Verdaguer.- A la plaça del Cap, els divendres i dissabtes sobretot hi ha aldarulls,
a l’entrada hi ha gent fumant, bevent i per la gent que ve d’urgències, és donar una
mala imatge i fins i tot se senten intimidats. Ho deixen molt brut i fins i tot l’endemà hi
ha vomitades. Es podria fer alguna actuació?.
Sr. Alcalde.- M’arriben a través dels informes de la Policia tot de queixes, dels veïns
dels usuaris,.... la Policia hi passa, identifica les persones, però realment és una
situació difícil de resoldre, perquè no ho podem pas prohibir.
Sra. Mascaró.- També hem de dir que fan servir l’entrada del Cap com a porteria i
també truquen al timbre reiteradament. Els ho diem i no en fan cas, potser podríem
prohibir jugar a pilota, restringir una zona,no ho sé...a part que també estan fent
malbé la façana del Cap.
Sr. Alcalde.- Si us sembla podríem convocar una reunió entre l’Ajuntament, el Cap, la
Policia Local i els mossos per veure quina solució hi trobem.
Sr. Capdevila.- Jo proposo ampliar en mitja hora l’horari destinat a la neteja de la
plaça Major i utilitzar-lo per netejar també els vidres i la plaça del Cap. Això seria cap a
les vuit o quarts de nou del matí, quan han distribuït les parades del mercat.
Sr. Pladevall.- Sobre la guia del Moianès, m’he adonat que els telèfons que surten
només són els de Movistar, no sé si valdria la pena queixar-nos, ja que els vàrem
donar permís per fer la guia. Hi ha una nota a la pròpia guia dient això. Quan varen
portar aquesta guia el comentari va ser, “ara ja tornarem per la Festa Major”, i al que
li varen portar la guia va dir, “torna a venir que....” clar si ja acabem de pagar l’anunci,
vol dir que no sé si això del programa de la Festa Major ho teniu lligat.
Sr. Cadpevila.- El programa de la Festa Major el fa una empresa de Moià aquest any,
serà amb set o vuit anuncis que se’ls buscarà ell i no hi haurà aquest problema. L’ABIC
a qui es va consultar, varen dir que era un alleujament per ells que es fes així, que ja
estaven cansats d’anuncis.
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. No es produeixen
intervencions.
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