ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 24 DE JULIOL DE 2014, NÚM. 9
Data i hora d'inici: Dia 24 de juliol de 2014 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: Dia 24 de juliol 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
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

PRELIMINAR.- 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. Alcalde, demana als assistents, per raons d'urgència, votar la inclusió a
l'ordre del dia del ple, les següents propostes

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2014
Sotmès a votació, els assistents acorden per unanimitat la inclusió de les presents
propostes a l'ordre del dia, del present ple, les quals sotmetran a deliberació i votació.
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A - ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 19 DE JUNY DE 2014
L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data dinou de juny de
2014, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha
objeccions per part dels assistents.
Es formulen les següents esmenes:
Sra. Tarter.- Ja hem comentat amb secretaria que algunes de les meves
intervencions de les pàg 16 i 17 no es varen gravar i hi hauria de constar el següent:
pàg 16, quan l’alcalde va dir valdria la pena que féssim un ple, és on jo li vaig
comentar, ho llegeixo textualment “ara estem en un Ple que és un acte públic, podríem
fer-ho ara, ves dient els temes i ens anem posicionant..” aleshores tu vares respondre
que ara no tocava i que valdria la pena que féssim un Ple.
pàg. 17: on especifica la secretària que no s’ha enregistrat, s’hauria de posar que com
alcalde tu tens la competència per a convocar els plens i que per tant ja diries quin dia
i hora faríem el Ple extraordinari.
El sr. Alcalde proposa que es resolgui aquest error material fent la inclusió en l’acta
definitiva, declara aprovada l’acta per unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre
corresponent
2. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE SUBSTITUCIÓ
D’UN MUR AL CARRER SANTA MAGDALENA
DICTAMEN
Per acord de Ple de data vint de febrer de dos mil catorze es va aprovar el plec de
condicions i l’expedient de contractació de les obres de substitució d’un mur al carrer
de Santa Magdalena pel procediment obert, i seguint la fórmula de diversos criteris de
valoració, (aritmètica i judici de valor), per un pressupost base de licitació estimat de
99.099,77€.
El dia 30 d’abril de 2014 a les 16.55 hores es va reunir la mesa de contractació per tal
de procedir a l’obertura del sobre núm. 1 amb el resultat que consta a les actuacions.
En dates 14 de maig de 2014 a les 12.36 hores i 21 de maig de 2014 a les 11.47
hores la mesa es va tornar a reunir a fi de valorar les ofertes presentades, sobre núm.
2, amb el resultat que consta a les actuacions
En dates 28 de maig de 2014 a les 17.25 hores la mesa es reuneix novament a fi de
procedir a l’obertura de les ofertes econòmiques, sobre núm. 3, amb el resultat que
consta a les actuacions.
L’oferta econòmicament més avantatjosa presentada, es trobava incursa en el supòsit
legal de temeritat presumpta, per la qual cosa es requereix al licitador que l’havia
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presentada, per tal que justifiqui la valoració i en precisi les condicions, en particular el
que es refereix a l’estalvi que permeti l’execució del contracte.
Una vegada justificada i vist l’informe de l’Arquitecte, la mesa en data 25 de juny de
2014 a les 18.45 hores, es reuneix novament arribant a la conclusió que l’oferta més
avantatjosa als interessos generals és la presentada per EXCAVACIONS PADRISA S.L. i
proposa l’adjudicació del contracte de substitució d’un mur al carrer Santa Magdalena a
l’empresa EXCAVACIONS PADRISA S.L. prèvia presentació de la documentació
establerta per la legislació de contractes i el plec de clàusules.
Vista la documentació presentada en data 7 de juliol de 2014 per l’empresa
EXCAVACIONS PADRISA S.L. en compliment de l’establert per l’art. 29 del Plec de
Clàusules Econòmico Administratives Particulars.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.-Adjudicar a EXCAVACIONS PADRISA SL, el contracte d’obres de substitució
d’un mur al carrer Santa Magdalena, amb subjecció al plec de clàusules econòmico
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques particulars, al plec de
clàusules administratives generals dels contractes d’obres de l’Ajuntament de Moià, i a
la resta de legislació administrativa reguladora del contracte d’obres, pel preu de
59.837,00€ més IVA.
SEGON.- Notificar la resolució presa a l’adjudicatari i a la resta de licitadors amb els
advertiments processals de rigor.
TERCER.- 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 pogués
formalitzar-se dins l’expressat termini per causes imputables a l’adjudicatari, que la
corporació en podrà acordar la resolució.
QUART.- Publicar edictes de l’adjudicació acordada al BOP, DOGC i perfil del
contractant i al tauler d’anuncis de la Corporació.
CINQUÈ.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per
a l’execució dels presents acords.
Sr. Clusella.- Es varen presentar a la licitació set empreses. L’oferta més avantatjosa
ha estat la d’Excavacions Padrisa, que podia incórrer en baixa temerària per ser el preu
més baix, però donada audiència al contractista per tal que expliqués la rebaixa en els
preus, l’arquitecte municipal ha informat que és possible desenvolupar l’obra amb
aquest pressupost, i que les partides més baixes són les que l’empresa executa amb
els seus propis mitjans. Al final el preu és molt més barat que el que s’havia projectat.
Les millores que va presentar eren substancialment millors que les de la resta de
licitadors i per això proposem adjudicar l’obra a aquesta empresa.
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Sra. Tarter.- Nosaltres votarem a favor i el que seria interessant, sobre les propostes
de millora que ell fa, seria ennumerar-les i especificar quines seran.
Sr. Clusella.- Llegeix les millores contingudes a l’oferta, que són qüestions tècniques i
que en resum són tres:
Primera: Drenatge del mur
Segona: Conducció d’aigües darrera el mur i dins el parc, i camí de vianants.
Tercera: Reconstrucció vorada i embornals del carrer.
Són propostes seves podria ser que la direcció tècnica digués el contrari ja que són
millores seves. La seva valoració és de 8.448,00 euros.
Si surt un contratemps que suposa una despesa econòmica o un sobrecost, o bé ho
assumeix l’Ajuntament o no es fan millores.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el
present dictamen.
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS PLECS DE NETEJA DE L’ESCOLA
PÚBLICA JOSEP ORRIOLS I ROCA
DICTAMEN
Vistes les consultes formulades per les empreses interessades a prendre part en el
procediment de licitació del contracte del servei de neteja de l’escola pública Josep
Orriols i Roca,
Vistes les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública del plec de
clàusules del contracte del servei de neteja de l’escola pública.
Vist que a resultes d’aquests escrits d’al·legacions s’ha considerat convenient modificar
el plec de clàusules en els termes que consten a l’ANNEX I i la necessitat de rectificar
algunes errades tècniques que s’hi han advertit.
Atès que les modificacions acordades obliguen a reconvocar el procediment de licitació,
a causa de l’alteració d’un element essencial del contracte, com és el preu establert de
tipus de licitació,
Atès allò que disposa la legislació de contractes de les administracions públiques i de
règim local vigent en aquesta matèria,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar el plec de clàusules del contracte del servei de neteja de l’escola
pública Josep Orriols i Roca en els termes que es recullen a l’ANNEX I.
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SEGON.- Declarar urgent el procediment de licitació per la necessitat imperiosa de
tenir el contracte adjudicat abans de l’inici del curs escolar 2014-2015
TERCER.- Reconvocar la licitació del contracte d’acord amb els plecs de clàusules
modificats que s’aproven per mitjà d’aquesta resolució, oferint un nou termini de deu
dies naturals per a presentar ofertes, inserint anuncis al BOP, DOGC al Web municipal,
al perfil del contractant i al tauler d’anuncis.
QUART.- Resoldre les consultes formulades pels licitadors en els termes que es
recullen a l’ANNEX II.
CINQUÈ.- Informar a les empreses que han declarat el seu interès de prendre part en
la licitació que la convocatòria publicada al DOGC del 30/06/2014 i al BOP de
25/06/2014, ha quedat sense efecte en virtut d’aquests acords.
SISÈ.- Oferir un nou tràmit d’audiència de deu dies naturals als treballadors de
l’actual concessionari, per tal que puguin deduir les reclamacions i al·legacions al plec
que considerin pertinents a la seva defensa.
Sra. Mascaró.- Hi ha poques variacions amb els anteriors plecs, bàsicament hem
eliminat alguns dies, per tal d’abaratir el cost total del contracte. Hem vist que amb
menys hores de dedicació era suficient sense que això perjudiqui la neteja de l’escola.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el
present dictamen.
4. PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA
D’AUTOPROTECCIÓ DELS ESPECTACLES PÚBLICS I DE LES ACTIVITATS
RECREATIVES
DICTAMEN
Atès que les disposicions bàsiques en cas d’emergències de pública concurrència són
les genèriques que recull el PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL (PEM) PER A EMERGÈNCIES EN
ÀREES DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA PER CONCERTS I ESPECTACLES A L’AIRE LLIURE,
aprovat per Ple de la corporació de data 24 d’octubre de 2007.
Atès que el Decret 82/2010 publicat el 29 de juny aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.
Atès que el Decret 127/2013 publicat el 5 de març fixa un nou termini fins el 31 de
desembre de l'any 2014 per presentar determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local i
d'adequació dels plans d'autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats de
caràcter no extraordinari.
Atès que l’Ajuntament de Moià segons el contemplat a l’article 1 del Decret 127/2013
disposa de les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis
i evacuació en supòsits d’emergències derivades de la normativa de prevenció de
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riscos laborals, i que les condicions de l’activitat o centre són suficients per assegurar
el compliment de les mesures d’autoprotecció, especialment pel que fa a l’evaquabilitat
i al confinament tenint en compte tant els riscos externs com interns.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’ampliació del termini fins a 31 de desembre de 2014, de
presentació del pla d’autoprotecció d’àmbit local i d’adequació dels plans
d’autoprotecció dels espectacles públics, de
les activitats recreatives i dels
establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es
fixa el contingut d’aquestes mesures.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya a través del Registre
electrònic de plans d'autoprotecció (a través de l’aplicació Hermes).
Sr. Capdevila.- És una ampliació del termini per a presentar i redactar un nou pla. Ha
de sortir una llei i de moment aprovem l’ampliació del termini que tenim actualment.
Estem assessorats per la Diputació.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el
present dictamen
5. ACORD
D’APLANAMENT
EN
ELS
RECURSOS
CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA
MÒBIL EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
DICTAMEN
Aquest Ajuntament de Moià va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministres d’interès general, per als exercicis 2009 i 2011 seguint el
model proposat per la Diputació de Barcelona.
Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de
dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les
facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s’han vingut practicant
liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general,
corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l’Ordenança
fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.
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Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil
van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos
Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s’han
formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d’apel·lació davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant
Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes:
“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por
la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o
privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002,
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva
autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas
sin ser propietarios de dichos recursos.”
Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes:
“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación
de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la
misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan
para prestar servicios de telefonía móvil.
2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere
a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los
poderes públicos incompatible con dicho artículo”
L’esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener
de 2014, ha confirmat la improcedència de l’exacció de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin
propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació.
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions
presentades per l’Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita

Pàg. 7/21

sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de sentències en les quals
declara la nul·litat dels preceptes de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò
que fa referència a la regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu
d’aquelles operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les quals
s’efectuïn els subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst
a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l’article de l’Ordenança referent
a la quantificació.
Concretament, en relació a l’Ordenança fiscal corresponent a aquest Ajuntament,
referida a l’exercici de 2008, en data 8 de març de 2013, el Tribunal Suprem dictà la
sentència, la part resolutiva de la qual diu textualment:
“PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por
la representación procesal de “Telefónica Móviles España, S.A.” contra la Sentencia
dictada, con fecha 15 de octubre de 2009, por la Sala de lo Contencioso-administrativo
(Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número
323/2008, que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por “Telefónica Móviles España, S.A.”, contra la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del
Ayuntamiento de Moià, declarando, en relación con la prestación de servicios de
telefonía móvil, la nulidad del último inciso (“con independencia de quien sea el titular
de la red”) del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto
atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades
que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros,
aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del
artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación
ni sobre las devengadas en la instancia.
En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels
Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se als recursos contenciosos
administratius 314/2009, 400/2011 R i 477/2011 P, que es segueixen davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció
Primera, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem
expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat d’acatar els criteris jurídics
fixats per l’Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament,
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest
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Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben en
tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els estrictes termes
continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressats a la sentència transcrita a la
part expositiva d’aquest acord:
Nº RECURS

RECURRENT

EXERCICI

314/2009

Telefónica Móviles España, S.A

2009

400/2011 R

Telefónica Móviles España, S.A

2011

477/2011 P

France Telecom España, S.A

2011

SEGON.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
Sra. Ferrer.- De fa anys hi ha litigis amb les companyies explotadores dels serveis de
telefonia mòbil per la taxa de les antenes, hi havia normativa discrepant a nivell de
Catalunya i a nivell estatal i es va presentar la qüestió al tribunal europeu el qual ha
fallat a favor de les companyies, en el sentit que les úniques que han de pagar
aquestes taxes són les empreses propietàries de les xarxes, no les que com Orange,
son usuàries d’aquestes infraestructures. La Diputació ja ens dirà com s’ha de fer a
partir d’ara, a través de l’Ordenança.
Sr. Navarro.- Com a curiositat, això representa molts diners o no?. Ho tenim
quantificat?.
Sra. Ferrer.- Això ja no ho sé, però sí que totes aquestes qüestions havien anat
quedant parades.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el
present dictamen.
6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL I DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL
DICTAMEN
Els serveis d’arquitecte municipal es venen prestant des de fa molts anys per mitjà de
contractes administratius subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
Públiques,
Aquest model de relació de serveis constitueix una anomalia organitzativa, perquè
l’exercici del càrrec d’arquitecte municipal comporta l’exercici d’autoritat i per aquesta
raó la relació de serveis de la persona que l’ocupa ha de quedar subjecte a l’estatut
funcionarial,
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Amb la finalitat de regularitzar aquesta situació es considera preceptiu modificar el
Catàleg de Llocs de Treball i la Plantilla del Personal 2014, mitjançant la incorporació
d’un nou lloc de treball denominat Arquitecte Municipal reservat a personal funcionari
de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnics Superiors i
Categoria d’Arquitecte,
Vist el que disposa la legislació vigent en matèria de personal funcionari i de catàlegs
de llocs de treball,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar la Plantilla de Personal i el Catàleg de Llocs de Treball del Personal
de la Corporació per mitjà de la creació d’una plaça i d’un lloc de treball amb la
denominació d’Arquitecte Municipal, reservat a personal funcionari de l’Escala
d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnics Superiors i Categoria
Arquitecte, adscrit a l’Àrea de Territori, pertanyent al Grup A-1, amb una dedicació del
53,33 % de la jornada laboral ordinària de treball, Nivell de Complement de Destí 22 i
un Complement Específic Ordinari de 9.223,76 Euros anuals.
SEGON.-Sotmetre la resolució presa a informació pública, audiència dels interessats i
informe de la Junta de Personal durant un termini de vint dies, mitjançant l’edició dels
edictes pertinents al BOP, DOGC, Tauler d’anuncis i a la Web municipal.
Sr. Clusella.- Es tracta de corregir una anomalia. Comentar que el sou és el de la
mitjana de la província de Barcelona pel lloc de treball que ha d’ostentar.
Sra. Ferrer.- No hem de fer cap modificació de crèdits perquè es tiba de vinculació.
Sr. Navarro.- Nosaltres amb el tema del catàleg no havíem votat mai a favor, però en
aquest hi votarem a favor perquè entenem que és per arreglar les coses.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el
present dictamen.
*PRIMER PUNT D’URGÈNCIA.
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2014
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 baixes de crèdits
d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el
respectiu servei.
Considerant que amb data setze de juliol de 2014, es va emetre informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Considerant que amb data setze de juliol de 2014 es va emetre Informe d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data setze de juliol de
2014 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2014 del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb càrrec a
baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb el següent
resum per capítols:
AJUNTAMENT
Modif. de crèdits 10/2014
INGRESSOS
ALTES
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPITOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
TOTAL

BAIXES

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DESPESES
ALTES

BAIXES

30.000,00 €
9.584,68 €

20.415,32 €
0,00 €

0,00 €

30.000,00 €

30,000,00 €

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 resoldreles.
Sr. Santaeugènia.- Aquesta modificació és per poder tenir partida per dos treballs
tècnics per urbanisme, per redactar modificacions puntuals del Pla General, per donar
sortida als temes del Club Esportiu Moià i a la Piscina Municipal.
Com recordareu en el pressupost del 2014 es va dotar de recursos els Capítols
d’amortització de crèdit i pagament d’interessos amb la mateixa quantitat a què el CEM
havia de fer front als préstecs. Com que els préstecs i interessos no es poden pagar,
amb la modificació utilitzem una part d’aquests diners, perquè sinó passarà com l’any
passat i no els podrem recuperar, rescatarem d’amortització, rescatarem d’interessos
aquests 30.000 euros per a poder finançar els estudis tècnics per a fer les
modificacions puntuals del Pla General. Amb això evitem que es pugin perdre com l’any
passat o passar a romanent positiu, és igual, i ja tenim partida pressupostària per a
donar sortida i solució a aquests problemes.
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Sr. Clusella.- Ja en vàrem parlar el dimecres passat, és un punt que hem entrat per
urgència, se us va fer molt estrany que passés per urgència quan fa tant de temps que
n’estem parlant, estem en un camí sense sortida respecte al que anàvem negociant
per les dues bandes, i hem d’afrontar aquesta línia. Ens va semblar important passarho per aquest Ple, donat que tenim l’agost al damunt, s’acaba l’any i se us va
comentar que entraria per urgència, no és pas que no haguem tingut temps, amb això
us dono la raó, però ha estat per aquest motiu.
Tots dos casos dir que són equipaments que no estan en terrenys municipals
La piscina, tota la inversió és municipal, construït en un terreny que sí que pot ser que
en algun moment passi a mans municipals, però que ara és de titularitat privada, s’han
provat alternatives amb els propietaris d’obtenir el terreny sense haver de fer aquest
camí sense trobar cap solució que fos adhient per les dues bandes i hem de fer la
modificació de planejament que permeti en que aquell sector urbanitzable, quedi
totalment definida quina és la zona d’equipaments, per tal que ens coincideixi com a
mínim amb la superfície que està ocupant la piscina i que això permeti fer una
ocupació directa d’aquests terrenys, mantenint els drets dels particulars dins del
sector, però que l’Ajuntament pugui tenir plena titularitat dels terrenys, abans que
s’executi el Pla Parcial que haurà de desenvolupar aquest sector. És una manera
d’aconseguir el benefici públic abans del benefici privat, que urbanísticament està tot
previst, ens hauria agradat no haver-ho de fer d’aquesta manera, haver arribat a un
acord, no ha estat possible i com que és molt important aconseguir aquest terreny i es
farà d’aquesta manera.
Pel Club és semblant. No tots els edificis o totes les infraestructures estan sobre
terrenys de l’Ajuntament, però sí que hi ha el problema de la gespa del camp de futbol
i dels vestuaris i una de les solucions per a desencallar aquest problema és que els
terrenys puguin passar a titularitat municipal i per tant la inversió, que acaba pagant
l’Ajuntament, es pugui entendre que sigui municipal i que no hi hagi aquest pagament
de diners amb una cosa en un espai privat, amb un Club que també és privat.
Amb el Bisbat també s’han fet negociacions i hem provat de tot, se’ls han ofert
alternatives i amb totes ens han donat negatives o ens han donat llargues, i obtenir
respostes s’ha allargat molt, per això la demora d’aquesta decisió i el camí serà
semblant però diferent. En aquest cas els terrenys del Bisbat no es troben en un sector
urbanitzable, per tant el que farà la modificació serà crear un sector urbanitzable, en el
que els terrenys siguin de cessió i per tant se’n pugui tenir la titularitat, i hi haurà uns
altres terrenys que seran per a l’execució del benefici d’aquest futur Pla Parcial.
Sra. Tarter.- La urgència la vàrem entendre, ens va informar l’Interventor, crec que
ho va dir en la reunió de seguiment del segon trimestre, i la urgència de la introducció
del punt seria un altre debat, no la urgència del problema. Aquí feu la proposta de
passar 30.000 euros, que com bé ha explicat el Maurici , posa que estaven reservats
pel Club i si no recordo malament aquests dos projectes s’han valorat en 18.000 euros
i 12.000 euros...
Sr. Alcalde.- És una estimació, de moment hem fet aquesta reserva.
Sra. Tarter.- Els 30.000 euros, surten dels diners reservats del Club i una part sí que
els destinarem per arreglar el del Club, però l’altra part es destinarà a la piscina, que
quedi clar aquest doble ús. Aleshores ja en vàrem parlar, del tema del Bisbat havíem
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dit que baixaríem tots, t’havies compromès, però no ha estat el cas, que quedi
constància que hi heu baixat sols, perquè heu volgut i bé, nosaltres esperem que se
solucioni que tot vagi bé, que ja vares dir que una vegada encarregat el projecte, ens
reuniríem per definir quina és la zona d’actuació i cap problema, però voldria que
expliquessis el termini, què pot suposar això, ara entenc que tindràs els diners per
encarregar els dos projectes, s’haurà de fer el contracte dels projectes i entenc que
després ha de tornar al Ple i a veure quins terminis hi hauria.
Sr. Alcalde.- Aclareix tu Albert aquesta segona part que jo voldria aclarir la primera.
Sr. Clusella.- Els diners els tindrem si hi votem a favor, de moment encara no els
tenim. Sobre els terminis primer hi haurà un termini per la redacció dels documents i
després la tramitació urbanística purament. La tramitació urbanística al ser una
modificació de planejament general, consta d’aprovació inicial i provisional pel Ple de la
Corporació i l’aprovació definitiva pel departament d’Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya. El procés urbanístic també passarà per una exposició pública per tal que
s’hi puguin deduir al·legacions, hi haurà informes de diferents organismes de la
Generalitat, si afecta a l’ACA, o a d’altres. No és un camí molt immediat però no és
etern. Ho podem lligar amb què estem a punt d’adjudicar el POUM, on s’hi podia haver
incorporat, però seria molt més lent. Donar un termini en mesos és molt difícil de
predir. El que podem dir és que si s’han de fer tres aprovacions, amb les seves
publicacions i una informació pública és temps. Una modificació que vagi ràpida, mínim
són sis mesos. Dubto que vagi tan rodada, sobretot la que interfereix amb els terrenys
del Club, perquè és la més complexa. L’altra és una mica més senzilla, però
segurament que tindrem al·legacions i serà una mica més llarg.
Sr. Alcalde.- Bé Maria, per aclarir-ho, ens vàrem comprometre a anar junts al Bisbat,
però no hi hem tornat. Ens vàrem reunir amb la Junta actual del Club que es va oferir
a baixar al Bisbat amb qui varen tenir una reunió, no sé si l’endemà mateix ens varem
reunir amb la Junta del Club, ens varen exposar el que els havien dit i vàrem veure
que estàvem en un atzucac i ara engeguem aquest nou procediment, que és l’últim
que volíem fer, perquè entra en conflicte amb el Bisbat, no ens agrada, hi hem trucat i
no ens han donat resposta i si podem tenir una reunió si que hi aniríem tots junts, ja
que la situació es mereix que sigui tot el consistori, perquè ja ho hem provat tot i
estem encallats, i el que no podem fer com deia l’Albert, és fer-ho a través del POUM,
ja que s’allargarà fins la propera legislatura i esperem que aquesta via sigui la
definitiva. La frustació per part meva, respecte a les negociacions i l’actitud del Bisbat,
ells tenen l’eternitat i nosaltres pobres mortals no, i el que hem constatat és que totes
les coses no sé, suposem que pel seu sistema de funcionament són molt lentes i
constantment han dit que l’actitud de l’Ajuntament era una altra, però també s’ha de
reconèixer que més bona o més dolenta, l’actitud no ha estat resolutiva. Vist el fracàs
estrepitós de les nostres negociacions i vist també el resultat de la negociació amb el
Club, la Junta actual del qual, que es troba aquí vull agrair-los la gestió feta perquè ho
pateixen en primera persona i més directe que nosaltres, varen proposar anar al Bisbat
i veient que la resposta era la mateixa que ens havien donat a nosaltres hem decidit
tirar per aquesta via. Repeteixo que no hem baixat a reunir-nos amb el Bisbat i a la
que puguem tenir una reunió us convocarem, crec que ja seria hora que ells vinguéssin
aquí, però bé si hem de baixar-hi baixarem.
Sr. Santaeugenia.-Referent a la utilització dels recursos que teníem pera fer-nos
càrrec dels préstecs del Club, també s’hi incorporarà la piscina. Hem valorat que
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utilitzarem menys de la meitat del que hi havia pressupostat, pel qual si pel que fos, es
desencallés el tema durant aquest any, tindríem encara recursos per a fer front a un
primer pagament per obrir-nos les portes per a negociar amb els bancs i pressupostar
per l’any que ve la solució definitiva.
Sr. Navarro.- Nosaltres entenem la urgència dels dos temes, si bé l’Interventor ens
ho podia haver explicat la setmana passada. Per una part sobre la piscina tenim un
contracte de lloguer i per aquí estalviarem i per l’altra són unes despeses contretes
pels ajuntaments anteriors i que pensem que s’han de fer. Sobre les negociacions jo
ahir preguntava coses sobre aquest tema per apostar per quan fos l’hora, però vaig
veure que molestava molt això, aleshores lligant-ho amb el que vares dir tu Dionís
l’últim Ple, que posaríem damunt la taula un seguit de temes, un era aquest, potser ja
no hi serem a temps perquè ja s’ha encaminat per aquí. Jo pregaria que aquests
dubtes o aquests problemes que pugui semblar que hi ha, de posar-los damunt la
taula. Quan ho vaig demanar semblava que molestava molt demanant, i em varen dir
de fer una altra majoria. Jo els exposava perquè com en el Club hi havia estat tota la
vida només hi volia aportar això. Com que ja hi ha el compromís de fer aquestes
reunions que suposo que serà el setembre, hi voldria participar dient la nostra opinió.
El nostre vot serà afirmatiu perquè entenem que és urgent i que s’ha de fer.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el
present expedient.
*SEGON PUNT D’URGÈNCIA.
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2014
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 baixes de crèdits
d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el
respectiu servei.
Considerant que amb data vint-i-tres de juliol de 2014, es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data vint-i-tres de juliol de 2014 es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data vint-itres de juliol de 2014 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2014 del
pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a
baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb el següent
resum per capítols:
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AJUNTAMENT
Modif. de crèdits 12/2014
INGRESSOS
ALTES
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPITOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
TOTAL

BAIXES

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DESPESES
ALTES

BAIXES
35.000,00 €

35.000,00 €

0,00 €

0,00 €

35.000,00 €

35,000,00 €

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 resoldreles.
Sr. Santaeugenia.- Aquest és un tema que es feia malament. Tracta de les
gratificacions dels regidors, que estaven pressupostades a CAP.I i al preparar la
documentació pel Ministeri d’Hisenda veiem una columna nova que demana les
gratificacions dels regidors i posa CAP.II. Efectivament es comprova que havia de ser
CAP.II. La urgència ve donada pel fet que abans del 31 de juliol s’ha de presentar
documentació al Ministeri d’Hisenda i la intenció és fer-ho correctament.
Comptablement es retrocediran els apunts des de principi d’any de CAP I, i es posaran
a CAP.II, només s’ha de canviar de Capítol del Pressupost.
Sra. Tarter.- L’Interventor ens en va informar el dimecres.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat del assistents, aprova el
present expedient.
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
7. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT I
DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ DEL SEGON TRIMESTRE DEL 2014
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 l’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.
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Es dóna compte al ple de la Corporació dels informes de morositat de l’Ajuntament de
Moià i el Museu Municipal de Moià corresponents al segon trimestre de 2014.
Sr. Santaeugència.- Donem compliment a les obligacions dels terminis de pagament
de les factures que per l’Ajuntament el termini de pagament és de 27 dies i pel Museu
és de 13,29 dies. Si ho mirem hi ha factures que no es varen poder incloure en el
mecanisme de proveïdors i de la Societat Municipal d’Aigües que s’hi fa front quan
l’ACA ens fa la transferència. Ara estan pagades, va venir de tres o quatre dies que no
sortissin reflectides aquí.
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.164 AL NÚM. 195
DEL 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.164/2014 al núm. 195/2014
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.
Sra. Tarter.- No cal reiterar, ja els repassem a la Junta de Portaveus.
9. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS DE DATES 18 DE JUNY, 2 DE JULIOL I 16 DE JULIOL DE 2014
Es dóna compte al Ple de la corporació dels acords adoptats en les sessions celebrades
per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària ordinària del dia 19 de
juny de 2014:
18 DE JUNY DE 2014
02 DE JULIOL DE 2014
16 DE JULIOL DE 2014
C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
10. MANIFEST DELS CÀRRECS ELECTES LOCALS DE MOIÀ A FAVOR DEL
DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA I EN SUPORT A LA
CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE
Conscients dels moments històrics que estem vivint com a país, i en tant que càrrecs
electes locals que som o hem estat del nostre municipi, els sotasignants volem
manifestar el nostre ple compromís amb el procés que ens ha de conduir a exercir el
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dret a decidir sobre el futur polític del nostre país i, en conseqüència, amb la consulta
prevista pel proper 9 de novembre.
Aquest compromís, expressat reiteradament els darrers anys per l’Ajuntament de
MOIÀ a través del seu Ple Municipal, deriva dels nostres valors democràtics, de la
nostra convicció que és la voluntat popular la que configura les lleis i les normes i que
aquestes no poden mai coaccionar una clara majoria com és el cas de la ciutadania de
Catalunya que reclama poder decidir de manera democràtica, cívica i pacífica el futur
del país.
Aquesta reivindicació s’ha anat enfortint els darrers temps a mesura que la ciutadania
catalana ha anat acumulant decepcions i greuges per part de les institucions de l’Estat
espanyol i també s’ha anat constatant la incapacitat d’aquest Estat de reconèixer la
seva pluralitat nacional interna. Lluny d’aquest reconeixement, que potser hagués
facilitat un encaix còmode de la nació catalana en el marc espanyol, les institucions
espanyoles i els seus principals partits polítics, han optat per recentralitzar l’Estat,
incomplir els compromisos, laminar les competències catalanes, negar la nostra realitat
nacional, atacar constantment eines tan vitals per la cohesió social del nostre país com
la immersió lingüística a les escoles o agreujar una situació de dèficit fiscal
absolutament insostenible des d’un punt de vista econòmic i social.
La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 que mutilava pilars bàsics del nou
Estatut d’Autonomia, va significar un punt d’inflexió en les relacions CatalunyaEspanya, posant de manifest que la voluntat de la ciutadania catalana expressada a les
urnes era secundària davant l’opinió d’un Tribunal, ja aleshores fortament desacreditat
i fins i tot caducat.
La manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona contra aquest sentència, i
sobretot la gran manifestació de l’11 de setembre del 2012 i la impressionant Via
Catalana de l’11 de setembre del 2013, ambdues organitzades impecablement per
l’Assemblea Nacional Catalana, varen significar l’eclosió de la voluntat molt majoritària
de la societat catalana de poder decidir el futur polític de Catalunya, inclosa l’opció
d’esdevenir un estat independent. A nivell polític-institucional, les eleccions al
Parlament de Catalunya de novembre de 2012 varen generar una clara majoria
compromesa amb un mandat democràtic inequívoc: organitzar un referèndum o
consulta sobre el futur polític de Catalunya. A partir d’aquí, la Declaració de Sobirania i
el Dret a Decidir del poble de Catalunya de 23 de gener de 2013, la creació del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir o l’acord de sis forces polítiques el 12 de desembre de 2013
sobre el contingut i la data de la consulta, han anat configurant l’imprescindible full de
ruta institucional per, finalment, el 9 de novembre, posar la decisió sobre el futur
polític del país en mans de la ciutadania, és a dir, perquè el poble català exerceixi
finalment el seu dret a l’autodeterminació.
Ara, a pocs mesos de la consulta, i després de la negativa del Congrés dels Diputats
d’autoritzar-la, ens trobem en una fase decisiva del camí emprès amb força per la
societat catalana. Una fase que precisa de la màxima unitat possible entre societat
civil, institucions catalanes i partits polítics favorables a la consulta, és a dir, la
conjuminació de l’energia popular i cívica amb la fermesa institucional i política.
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En aquest context decisiu que les persones sotasignants, que som o hem estat electes
locals de MOIÀ en l’etapa democràtica:









Manifestem que Catalunya és una nació i que tota nació té dret a decidir el seu
futur polític de manera lliure i democràtica.
Reafirmem el nostre compromís amb el Parlament de Catalunya i amb el govern
de la Generalitat, representants legítims del poble català, per tal que la consulta
prevista pel proper 9 de novembre sigui una realitat.
Reconeixem l’important paper que el municipalisme català està jugant per tal de
poder fer efectiu el nostre dret a decidir, i demanem als ajuntaments del nostre
país, i en particular al de MOIÀ, la màxima col·laboració i lleialtat institucional
per fer possible la consulta del 9 de novembre.
Fem una crida per tal que el desenllaç del procés cap a l’exercici del dret a
decidir s’esdevingui, en tot moment, des de la defensa dels valors democràtics,
del diàleg i de la cohesió social.
Cridem a la ciutadania a participar de manera activa, cívica i pacífica en aquest
camí democràtic, decidint el proper 9 de novembre, des de la seva llibertat, el
futur polític del nostre país.

I acordem fer arribar aquest Manifest a la Presidència de la Generalitat, al Parlament
de Catalunya, als diferents grups parlamentaris i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el
present manifest.
11. PACTE DEL BAGES PEL DRET A DECIDIR
La nació catalana es va constituir al llarg de molts segles a través dels quals es van
anar creant les seves característiques nacionals distintives, que avui són compartides
per diversos territoris. En el cas concret de Catalunya l’esforç per preservar aquelles
característiques ha estat constant. Tenint en compte només el segle XX trobaríem
mostres molt nombroses d’aquell esforç, especialment durant el franquisme i els anys
posteriors. Més tard, la necessitat d’ampliar l’autonomia limitada aconseguida l’any
1979 va comportar la redacció d’un nou Estatut, que va ser aprovat en referèndum pel
poble català el 2006. Però quatre anys després el Tribunal Constitucional es va oposar
a la voluntat popular dictant una sentència que eliminava aspectes fonamentals de
l’Estatut aprovat. Aquesta imposició va donar origen a la multitudinària manifestació
del 10 de juliol de 2010, a les consultes populars sobre la independència que van tenir
lloc a tot Catalunya entre 2010 i 2012, a la multitudinària manifestació de l’11 de
setembre de 2012 i a l’extraordinària Via Catalana per la Independència de 2013.
Característica bàsica d’aquestes grans mobilitzacions ha estat el seu caràcter
transversal i no partidista i l’impuls fonamental que hi ha donat la societat civil. D’altra
banda la reivindicació essencial d’aquelles amplíssimes mobilitzacions ciutadanes és la
voluntat generalitzada que els catalans puguem exercir el nostre dret de decidir, de
manera absolutament democràtica i pacífica, com qualsevol altra nació del món.
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Exercint aquest dret els ciutadans hem de poder expressar lliurement quina relació
volem mantenir amb l’Estat Espanyol o amb la Unió Europea, per exemple, fins a
arribar a constituir un Estat independent, si així ho vol la majoria dels ciutadans.
També les organitzacions polítiques majoritàries han actuat amb responsabilitat i
consens. El 23 de gener de 2013 el Parlament de Catalunya aprovava per considerable
majoria (85 vots a favor, 41 en contra i dues abstencions) una declaració de sobirania
en què s’afirmava de manera contundent que el poble de Catalunya té caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà. Aquesta declaració és la base argumental per reclamar
l’exercici del dret de decidir. El dia 12 de desembre de 2013, altra vegada, els grups
polítics majoritaris, en deliberació amb el president de la Generalitat, van acordar la
pregunta i la data del referèndum que ha de representar l’exercici concret del dret de
decidir.
La negativa immediata de l’Estat a permetre la celebració d’aquest referèndum engega
un procés en què serà fonamental la ferma voluntat democràtica dels ciutadans de
Catalunya i la unitat entre la societat civil i les organitzacions polítiques majoritàries.
Cal, per tant, eixamplar encara més la base social dels partidaris del dret de decidir i
fer l’esforç d’incorporar-hi grups, entitats, associacions i col·lectius de tota
mena perquè tots inclouen persones -parlin la llengua que parlin, hagin nascut a
Catalunya o no- que estimen el nostre país, el defensen i volen que els ciutadans de
Catalunya puguem decidir lliurement el nostre futur. Una vegada més no es tracta de
cap opció partidista, com ho demostra la diversitat de les forces polítiques que hi
donen suport. Es tracta del dret i fins i tot del deure que tenen tots els ciutadans de
Catalunya, de poder expressar democràticament la seva opinió en aquest moment
històric.
Per totes aquestes raons i considerant els moments històrics que viu el nostre país, el
Ple de la Corporació,
MANIFESTA:


El suport a la nostra màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per
la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya que es va aprovar per gran
majoria el 23 de gener de 2013, en què s’explicita que el poble català és
subjecte polític i jurídic plenament sobirà, i per tant, capacitat per decidir
lliurement el seu futur.



El suport igualment a la decisió de les forces polítiques majoritàries (que ha
obtingut també el consens de destacades organitzacions de la societat civil) de
convocar un referèndum sobre el futur de Catalunya el 9 de novembre de 2014,
així com la pregunta corresponent.



El compromís de donar coneixement als seus membres de la decisió d’adherir-se
al PACTE DEL BAGES PEL DRET DE DECIDIR, participant en les trobades,
reunions o assemblees que es puguin convocar, així com participar en les
iniciatives o actuacions que s’emprenguin des de la societat civil, sempre de
caràcter pacífic i democràtic, i d’acord amb les possibilitats i característiques de
l’entitat.
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El compromís d’enviar un representant en les reunions globals del PACTE DEL
BAGES PEL DRET DE DECIDIR que es puguin convocar.

Sotmès a votació el ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el
present manifest
12. PRECS I PREGUNTES
Sr. Navarro.- Teníem alguna pregunta, però veient el compromís que hi ha de fer
aquest Ple o aquest altre acte..., algunes ja les he preguntat, però les fem en els plens
perquè consti en acta, però altres vegades potser les podríem fer a les Comissions
Informatives, perquè són coses més internes. Entenem que és un temps complicat,
esperarem al setembre que tornarem a engegar el curs.
Sra. Monrós.- Avui en Joan ens ha enviat un correu del pregó i m’ha cridat molt
l’atenció aquesta nova modalitat i si ens ho poguessis explicar una mica i aleshores
enllaçar una mica a explicar els actes de la Festa Major, la ubicació i com estan els
actes previstos a la Masia.
Sr. Capdevila.- Sobre el pregó seguint la línia dels dos darrers anys en què hi ha
participat molta gent, el dissabte es farà una imitació d’El Foraster. Vindrà en Fermí
Fernandez de TV3 i altra gent que de manera gratuïta faran la gravació d’uns vint
minuts, que de fet serà el pregó.
Sr. Alcalde.- Intentem fer com altres anys a proposta d’en Quim Vila que coneix
aquesta gent i que els fa molta il·lusió participar en aquests pregons tecnològics que
hem fet els darrers anys i se’ls va ocórrer fer una paròdia simpàtica d’El Foraster. Hi
participarà gent del carrer i es farà al local de l’Esplai a les set de la tarda, on es
compartirà aquell monòleg que fa amb el poble. Creiem que podrem passar una bona
estona.
Sra. Monrós.- Com es farà la difusió perquè la gent del poble se n’assabenti i una
altra pregunta és el dia del pregó, es posarà una pantalla al balcó?
Sr. Alcalde.- Si farem el mateix que els altres anys. El que tot ha estat molt
improvisat perquè trobar gent que t’ho faci gratuïtament i voluntàriament.....no
necessiten gaire gent us ho fem saber a vosaltres i al matí quan vagin pel poble ho
aniran dient. Tampoc cal molta gent però a qui li vingui de gust, pot ser prou divertit.
Sr. Capdevila.- També s’ha de dir que havíem treballat molt en fer un mapping, que
fan un sistema de projeccions que un edifici s’ensorra, s’encén, el que vulguis, és una
cosa que està molt al dia. Sobre la part econòmica vénen de forma gratuïta i per la
resta d’espectacles anem al pressupost de l’any passat. Ja us passarem un pressupost
de tota la Festa Major. Sobre el programa es farà per una empresa de Moià i vàrem
pensar que estaria bé que cada any ho fes una de diferent i que hi pugui col·laborar
tothom qui ho vulgui.
Sra. Tarter.- Les ubicacions?
Sr. Capdevila.- Les atraccions davant el Camp de Futbol. La resta d’actes al Parc i
també hi ha un gran ventall d’activitats infantils, el Musical al Parc...El que es farà a la
Masia ho fan un grup de joves que necessiten un espai característic. Fan tallers,
vindran artistes, ells treballaran, faran quadres,... és un espectacle una mica avançat.
El varen presentar a Sant Hilari Sacalm i va tenir molt d’èxit.
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Sr. Clusella.- Em fa il·lusió i tot dir que és un tipus d’actes que potser a Barcelona o
ciutats hi estan acostumats i que costa molt que arribin fora de les ciutats, tot i que
molts dels que participen en aquests actes són gent de comarques. Un dels que ho
organitza és d’aquí de Moià i els fa molta il·lusió que una cosa que estan portant i que
estan fent a Barcelona, pugui sortir de la capital, anar als municipis, i que a més és
una oportunitat com a municipi de fer una cosa que no hi estem acostumats com a
entorn que és aportar aquest tipus d’experiències que pot ser molt interessant.
Sr. Capdevila.- Sentimentalment el que ho porta tots sabem que ha sortit de La Masia
i per això li fa especial gràcia fer-ho aquí.
Sr. Alcalde.-L’espai no està en les millors condicions, ells coneixen els problemes
d’utilitzar aquest espai i el que no s’hi pugui fer no es farà, serem estrictament
rigorosos amb les limitacions que comporta aquest espai. Hi aportem tots els mitjans
humans d’infraestructura però no econòmics com ells ja saben.
Sra. Tarter.- Sobre l’aplanament del recurs que hem acordat, dimecres vàrem fer la
Comissió Especial de Comptes, i revisant els números del 2013, consta tot el que
tenim pendent de cobrar, per import de dos milions sis-cents mil euros que tenim
pendents d’ingressar. Entre les taxes i tot em va cridar l’atenció que hi ha setanta mil
euros dels anys 2008, 2009 i 2010 d’aquesta taxa, que diria que deuen ser aquestes.
Potser al aplanar-nos amb aquesta sentència, l’Interventor haurà de treure dels drets
de cobrament aquests setanta mil euros. S’haurà de revisar que potser no han de
constar com a ingressos pendents.
Sr. Alcalde.- De fet s’hauran de fer moltes modificacions d’aquest estil, perquè amb la
LRSAL, molts dels drets de cobrament s’han de passar, s’han de canviar de columna,
diguéssim. Entre les modificacions és possible que aquesta sigui una d’elles.
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 produeixen tres
intervencions.
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