ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA VINT DE NOVEMBRE DE 2014, NÚM. 14
Data i hora d'inici: Dia 20 de novembre de 2014 a les 20.40 hores
Data i hora de finalització: Dia 20 de novembre de 2014 a les 21.40 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
Excusen la seva absència
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 22 I 25 DE
SETEMBRE DE 2014
L’Alcalde obre la sessió i llegides les actes de la sessió extraordinària de data 22 de
setembre de 2014 i l’acta de la sessió ordinària de data 25 de setembre 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 formulen esmenes, el sr. Alcalde declara aprovada l’acta per unanimitat
i ordena la seva transcripció al llibre corresponent
2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOUM DE LA FIGURA DE LA
ZONA VERDA SECTOR A1 DEL PERI DE MONTVÍ DE BAIX
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DICTAMEN
Atès que en data 30 d’octubre de 2014, mitjançant Provisió d’Alcaldia es va acordar la
iniciació del procediment de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
de Moià de la figura de la zona verda Sector A1 del PERI de Montví de Baix.
Atès que en data 30 d’octubre de 2014, es va emetre informe de Secretaria en relació
amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la modificació
esmentada.
Atès que pels Serveis Tècnics Municipals en data 3 de novembre de 2014 s’ha elaborat
i redactat el projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de
Moià.
Atès que en data 3 de novembre de 2014 l’arquitecte municipal ha emès informe
tècnic favorable a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Moià
de la figura de la zona verda Sector A1 del PERI de Montví de Baix.
Atès que en data 7 de novembre de 2014 per part de la secretària accidental municipal
s’ha emès l’informe proposta en relació a la modificació esmentada
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de
data tretze de novembre de dos mil catorze, es proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels presents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Moià de la figura de la zona verda sector A1 del Pla Especial de
Reforma Interior Montví de Baix en compliment dels articles 85, 86 bis i 98 del text
refós de la llei d’urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres.
Segon.- Suspendre llicències en el sector A1 del PERI Montví de Baix. Aquesta
suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
Tercer.- Sol·licitar els informes sectorials a:





L’Agència Catalana de l’Aigua.(carrer Ciutadans número 11, 17004 Girona)
La Direcció general de Comerç.(carrer Provença número 339, 08037 Barcelona)
L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, Serveis Territorials a
Barcelona. (carrer Aragó 244-248, 08007 Barcelona)
Departament de Territori i Sostenibilitat, amb sol·licitud expressa de la revisió i
coordinació dels informes sectorials necessaris per la seva aprovació definitiva.
(carrer Àngel Guimerà número 14 08241 Manresa).
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Departament de Cultura. (plaça Major número 37, 08500 Vic)
Institut geològic de Catalunya. (carrer Balmes 209-211 08006 Barcelona)
Enviar l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora d’acord amb el que disposa
l’article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig.

Quart.- Sol·licitar les següents notes simples en el registre de la propietat:
Finca 1:
Situació: Avinguda Lluís Companys,
Dades registrals: Volum 2175 de Moià
Llibre
90 de Moià
Foli
14
Finca 4078
Superfície: 5.520,08 m2
Propietaris: Ajuntament de Moià
Referència cadastral: 4801312DG2340S0001KW
Finca 2:
Situació: Avinguda Lluís Companys, nº 26
Dades registrals: Volum 2014 de Moià
Llibre
78 de Moià
Foli
89
Finca 3368
Superfície: 883,43 m2
Propietaris: Julio Fernández i Gómez 75066241Z, Montserrat Manubens
Xamaní 77788108V (50%,50%)
Referència cadastral: 4801336DG2340S0001LW
Finca 3:
Situació: Avinguda Lluís Companys, nº 24
Dades registrals: Volum 2966 de Moià
Llibre 136 de Moià
Foli
112
Finca 5231
Superfície: 900,34 m2
Propietaris: Meteya s.a. A-08154841
Referència cadastral: 4801335DG2340S0001PW
Finca 4:
Situació: Avinguda Lluís Companys, nº 22
Dades registrals: Volum --- de Moià
Llibre --- de Moià
Foli
–Finca --Superfície: 852,52 m2
Propietaris: Meteya s.a. A-08154841
Referència cadastral: 4801334DG2340S0001QW
Finca 5:
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Situació: Avinguda Lluís Companys, nº 20
Dades registrals: Tom --- de Moià
Llibre --- de Moià
Foli
–
Finca --Superfície: 864,14 m2
Propietaris: Meteya s.a. A-08154841
Referència cadastral: 4801333DG2340S0001GW
Cinquè.- Notificar als propietaris afectats.
Sisè- Notificar els presents acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona d’acord amb la sentència 1/2012 de 9 de gener dictada en el procediment
Ordinari 202/2010-4
Setè.- Demanar l’emissió del dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora a
través del Conseller de Governació i Relacions Institucionals en compliment de l’article
98.3 del TRLLUC.
Vuitè.-Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un periòdic de major difusió , i obrir un
període d’informació pública per un termini d’un mes. Els edictes de convocatòria de la
informació pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de
l'acord d'aprovació inicial. Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició de
qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que s’estimin
pertinents.
Novè.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per a la
formalització dels presenta acords.
Sr. Clusella.- Aquesta modificació puntual del PERI de Montví, és d’una zona verda i
resulta d’una sentència, donat que durant la redacció del projecte de reparcel·lació
s’havia donat una llicència d’obres, es va construir un habitatge, mentre es construís
es va aprovar el projecte de reparcel·lació que posava una partió de límit de propietats
a un lloc diferent on físicament s’estava construint l’habitatge. Això es va portar als
jutjats i li varen donar la raó al particular. Per resoldre la problemàtica, s’ha de
modificar la partió perquè coincideixi el mur de la parcel·la on van construir. Modificant
la partió i desplaçant les tres parcel·les veïnes s’ha pogut compensar la superfície de
tothom a través de la zona verda, de manera que les superfícies queden exactament
iguals però la partió queda al seu lloc, el que es guanya per un costat es perd per
darrera de la parcel·la d’aquest habitatge i amb això es dóna compliment a la
sentència que ens obligava.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
3. PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚM
312/2014 DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA LA REVISIÓ
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D’OFICI DEL CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL POLÍGON A1
DEL PERI DE MONTVÍ DE BAIX.
DICTAMEN
Vist el Decret d’alcaldia 312/2014 de 6 de novembre pel qual es varen resoldre les
al·legacions presentades per Ricard Farrés i Casadesús contra l’expedient de revisió d’ofici
de l’encàrrec de redacció del projecte de rehabilitació i urbanització del Polígon A1 del PERI
de Montví de Baix adjudicat a la Societat Gorina i Farrés Arquitectes SLP en data 8 de
novembre de 2006 i dels actes i acords que se n’han derivat.
Vist que es varen adoptar per l’alcaldia les següents resolucions,
PRIMER.-DESESTIMAR totes les al·legacions presentades en l’escrit de data 15 d’octubre
de 2014, presentat pel Sr. Ricard Farrés i Casadesús en nom i representació de la Societat
Gorina i Farrés Arquitectes SLP, pels motius exposats a l’informe emès per secretaria.
SEGON.-COMUNICAR la resolució a l’interessat i amb els advertiments processals de rigor.
Atès que la resolució d’alcaldia ha de ser ratificada pel Ple de la Corporació

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, amb els vots
a favor d’ Ara Moià entesa per Moià i l’abstenció de Ciu, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.-RATIFICAR el Decret d’Alcaldia 312/2014 de 6 de novembre de resolució
d’al·legacions presentades per Ricard Farrés i Casadesús contra l’expedient de revisió
d’ofici de l’encàrrec de redacció del projecte de rehabilitació i urbanització del Polígon A1
del PERI de Montví de Baix adjudicat a la Societat Gorina i Farrés Arquitectes SLP en data 8
de novembre de 2006 i dels actes i acords que se n’han derivat.
SEGON.-Demanar l’emissió del dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora a
través del conseller de Governació i Relacions Institucionals, acompanyant la certificació
d’aquest acord i l’expedient de revisió d’ofici dels actes que es volen anul·lar.
TERCER.- Suspendre el termini per dictar la resolució definitiva de l’expedient de revisió
d’ofici incoat fins que es conegui el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, d’acord
amb l’article 11 de la Llei 5/2005.

Sra. Tarter.- A la Comissió Informativa ens vàrem abstenir, deixant obert que potser
canviàvem el vot de cara al Ple i hi donarem suport. El procediment no és tal com ens
hauria agradat que és fes perquè iniciar amb decret d’alcaldia i després demanar
ratificacions no és el que volem. Si comença el Ple que continuï el Ple, entenem que el
canvi d’assessor jurídic pot haver afectat en aquests criteris, però ho assumim i
donarem suport a aquest procediment de nul·litat. Igual diem pel següent punt.
Sr. Navarro.- Nosaltres a la Comissió Informativa ja vàrem votar que sí, i també és
veritat que si ho hem d’acabar ratificant ho comencéssim per Ple i ho seguíssim, ja que
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tenim poca veu i quan diem coses a vegades no se’ns presta massa atenció perquè no
ho comencem tots plegats i entenem que està ben fet i que hem de votar que sí.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
4. PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚM
313/2014 DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA LA REVISIÓ
D’OFICI DEL CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL POLÍGON A1
DEL PERI DE MONTVÍ DE BAIX.
DICTAMEN
Vist el Decret d’alcaldia 313/2014 de 6 de novembre pel qual es varen resoldre les
al·legacions presentades per Francesc Armengol i Aymerich contra l’expedient de revisió
d’ofici de l’encàrrec de redacció del projecte de rehabilitació i urbanització del Polígon A1
del PERI de Montví de Baix adjudicat a la Societat Gorina i Farrés Arquitectes SLP en data 8
de novembre de 2006 i dels actes i acords que se n’han derivat.
Vist que es varen adoptar per l¡’alcaldia les següents resolucions,
PRIMER.-DESESTIMAR totes les al·legacions presentades en l’escrit presentat pel Sr.
Francesc Armengol i Aymerich en data 20 d’octubre de 2014 pels motius exposats a
l’informe emès per secretaria.
SEGON.- COMUNICAR la resolució a l’interessat amb els advertiments processals de rigor.
Atès que la resolució d’alcaldia ha de ser ratificada pel Ple de la Corporació

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, amb els vots
a favor d’ Ara Moià entesa per Moià i l’abstenció de Ciu, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.-RATIFICAR el Decret d’Alcaldia 313/2014 de 6 de novembre de resolución de
al·legacions presentades per Francesc Armengol i Aymerich contra l’expedient de revisió
d’ofici de l’encàrrec de redacció del projecte de rehabilitació i urbanització del Polígon A1
del PERI de Montví de Baix adjudicat a la Societat Gorina i Farrés Arquitectes SLP en data 8
de novembre de 2006 i dels actes i acords que se n’han derivat.
SEGON.-Demanar l’emissió del dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora a
través del conseller de Governació i Relacions Institucionals, acompanyant la certificació
d’aquest acord i l’expedient de revisió d’ofici dels actes que es volen anul·lar.
TERCER.- Suspendre el termini per dictar la resolució definitiva de l’expedient de revisió
d’ofici incoat fins que es conegui el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, d’acord
amb l’article 11 de la Llei 5/2005.
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Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
5. APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT DE TECNOLOGIA PER LA MILLORA ENERGÈTICA I
SERVEI INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MOIÀ I
ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
DICTAMEN
Vista la iniciativa impulsada pel Regidor d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient
proposant l’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de tecnologia
per la millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic del municipi de Moià i
els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions tècniques, amb la convocatòria
simultània del procediment de licitació, procediment obert de regulació harmonitzada i
amb diversos criteris d’adjudicació.
Vista la conformitat dels tècnics municipals que signen al peu d’aquesta proposta,
Atès allò que disposa la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local, el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
normativa concordant i complementària en aquesta matèria,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de
data tretze de novembre de dos mil catorze, es proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.-Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de tecnologia per la
millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic del municipi de Moià, d’acord
amb el Plec de Clàusules particulars i de prescripcions tècniques particulars que
s’insereix en forma annexa a aquesta resolució.
SEGON.- Sotmetre l’acord adoptat a informació pública inserint els anuncis pertinents
al DOUE, DOGC, BOPB, tauler d’anuncis de l’Ajuntament, web municipal i Perfil del
Contractant, durant un termini de cinquanta–dos dies per tal que s’hi puguin deduir
al·legacions, amb l’observació que si no se’n presenten esdevindrà definitiu a la
finalització del termini d’exposició, sense necessitat de nova resolució expressa.
TERCER.- Promoure simultàniament la licitació del contracte amb el ben entès que la
licitació s’ajornarà tant com sigui necessari en el supòsit que s’hi presentin
reclamacions o al·legacions.
Sr. Clusella.- La Diputació de Barcelona ens va oferir l’oportunitat de redactar, a
través d’un programa europeu, un estudi d’eficiència energètica de l’enllumenat públic.
L’enllumenat públic és una de les despeses més importants de l’Ajuntament, més de
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cent trenta mil euros de consum energètic anual, i val la pena incidir en aquest
consum i poder-hi treballar. Estava plantejar que l’estalvi econòmic que és pogués
obtenir amb canvis de tecnologia, cobrissin la despesa d’inversió. Tenint en compte
que no podem generar més deute per la situació que tenim, des d’intervenció se’ns va
dir que no ho podíem fer d’aquesta manera, sinó que havíem de fer la inversió,
podent-la executar i pagar diguem que pagant-la al comptat i ja no quedàvem lligats al
termini inicial previst de dotze anys. Bàsicament el contracte és una inversió per reduir
consums que es farà els primers sis mesos de contracte i quatre anys més dos de
manteniment i garantia total de tota la xarxa d’enllumenat fet per la mateixa empresa,
o sigui amb el mateix contracte. Hi ha una de les prestacions que està molt bé, que és
a nivell de control de serveis energètics, que el que donarà és per fer el seguiment del
contracte, en tot moment què s’està consumint i poder veure que realment s’estan
complint les prescripcions del contracte. El finançament de la inversió, en un 88% serà
subvenció, un PUOSC 207.737,50 euros, de la Diputació tenim 69.490,35 euros i de
recursos propis, 38.641,40 euros. Hem demanat una altra subvenció a Diputació que si
ens la concedeixen reduiríem aquests trenta vuit mil euros i potser ens permetria fer
alguna cosa més d‘inversió i per tant reduir més els consums.
Sr. Fort.- Quin seria el percentatge d’estalvi
Sr. Clusella.- Si no recordo malament eren cap a cinquanta mil euros anuals. Volia
explicar, que com que tenim molta part amb subvenció a l’hora de fer la valoració de
les empreses, s’ha primat molt a puntuar les empreses que puguin oferir més
substitució de tecnologia de vapor de sodi a Led, i així tindríem més estalvi i també
puntuar bastant fort que ens fessin una borsa econòmica per fer inversions no
previstes a l’estudi que són més d’infraestructura, dels quadres de control i de línies
que sabem que en tenim mancança i que igualment l’Ajuntament jaurà d’anar fent
front a aquestes inversions. Si ho podem fer en el mateix contracte millor, que no
diguin diners que hagin de sortir de les arques municipals i sinó amb aquests estalvis
l’Ajuntament en els propers anys haurà d’anar fent una certa inversió en el que és
xarxa i algun quadre que no està previst en aquest projecte. La qualitat del
manteniment canvia moltíssim, perquè ara estem fent un manteniment correctiu i
després farem un manteniment preventiu i garantia total, amb un telèfon oferint servei
les vint-i-quatre hores, han de fer molts controls, substitucions massives de bombetes
per tant s’esgotarà la vida útil de la bombeta amb la seva màxima eficiència, no com
ara que tenim bombetes que estan consumint molta energia i que en canvi no estan
fent la llum que toca. Per una banda guanyarem en estalvi econòmic i per altra banda
en qualitat del servei de l’enllumenat.
Sr. Navarro.-Nosaltres votarem que sí. A mi em preocupa molt la nostra capacitat per
a fer complir tot això, perquè al final el paper ho aguanta tot, però potser aquesta
empresa quan haurà agafat l’obra.... em preocupa la inversió de tres cents quinze mil
euros a pagar al comptat i a cobrar en dos, tres anys. També haurem de dir que
l’estalvi primer no el tindrem tot perquè estarem,... com que no el tornarem, és com
una pòlissa al 6%, ja estalviarem... a mi em preocupa la capacitat que tenim perquè
ens ho facin bé, que amb unes instal·lacions tan velles no es puguin despenjar que
l’estudi de la Diputació té un fallo i aquest fallo l’assumirem nosaltres, perquè aquesta
també ho tindran.... i és un import molt gran i em preocupa. El Paco ja ho volia fer i jo
sempre li deia, que perquè no comencem per un tros només, que veurem més l’estalvi
i ho veurem més tot. Tant debò tot això funcioni i sigui aquest estalvi perquè amb els
anys ens en beneficiem molts. Jo tinc aquest dubte, però votarem que sí, perquè és
necessari fer-ho.
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Sr. Clusella.- Realment és un projecte complex gran que tirarem endavant . Hi ha
una figura que preveu el contracte que és un tècnic que farà d’intermediari entre
l’empresa i l’Ajuntament que ens servirà per fer aquest seguiment de control que serà
una figura clau, ja n’hem parlat alguna vegada i el triarem des de l’Ajuntament, farem
un procés de contractació, i que aquesta persona o empresa ens ha de permetre que
tot funcioni. És cert el que deies que és una pòlissa al 6% de la part de PUOSC i que el
cobrament de la part de Diputació és molt més ràpid.
Sr. Navarro.- El manteniment es farà més bé, però també ens consta molt més. Si
ara pagàvem quinze mil l’any ara ens en costarà el doble. Ara no cal que entrem en el
tema de quan ens costa perquè no tenim contracte. Per dir alguna cosa si pagàvem mil
cinc cents al mes ara en pagarem tres mil, però ja està bé fer-ho més bé.
Sr. Capdevila.- Em sembla que molta diferència no hi és perquè hi ha el manteniment
de l’empresa que ho fa ara, i només fa canvi de bombetes i el que s’espatlla, i a més
tot el que canvia ens ho factura, cosa que ara amb el preu hi entrarà tot.
Sr. Navarro.- Jo he sumat factures dels darrers mesos per veure,.... però no sé qui et
factura les bombetes perquè jo no he vist cap factura, que les factura un altre?...bé no
cal que hi donem més voltes.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE LA
XARXA DE SUBMINISTRAMENT EN MOP-BAR A LA INDÚSTRIA
HISPANOTEX SA
DICTAMEN
Vist el Pla Especial presentat per Hispanotex SA en data 7 d’agost de 2014, en el qual
la xarxa de subministrament discorre per finques de sòl classificat com no
urbanitzable, urbanitzable i urbà.
Vist que el pla especial fa referència a les llicències urbanístiques, en sòl no
urbanitzable, urbanitzable i urbà, en els actes que requereixen l’aprovació d’un pla
especial prèviament a l’atorgament de la llicència urbanística.
Vist que per Decret d’alcaldia 234/2014 de data 2 de setembre es va aprovar
inicialment el Pla especial de la xarxa de subministrament en MOP-16 bar a la indústria
Hispanotex SA per a l’obtenció de llicències d’obres per a la realització del gasoducte
de subministrament de gas natural.
Vist que amb data 17 de setembre de 2014 es va publicar anunci d’informació pública
al BOPB per un termini d’un mes sense que durant el període d’exposició pública de
l’aprovació inicial s’hagin deduït al·legacions o reclamacions.
Vist l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics en data 22 d’octubre de 2014 en el
que es proposa l’aprovació provisional del Pla Especial.
Vist allò establert en el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012 de 22
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de febrer, així com el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLUC) així com la resta de disposicions que siguin
d’aplicació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de
data tretze de novembre de dos mil catorze, es proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial presentat per Hispanotex SA,
en data 7 d’agost de 2014 corresponent a la xarxa de subministrament en MOP-16 bar
a la Indústria Hispanotex SA, realitzat per Gas Natural Distribució SDG SA i que afecta
a sòl classificat com no urbanitzable, urbanitzable i urbà.
SEGON.- MANTENIR la suspensió d’atorgament de llicències urbanístiques i de
tramitacions urbanístiques en els àmbits afectats pel pla especial.
TERCER.- TRAMETRE l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central de conformitat amb l’establert a l’article 87 del TRLUC, per a la seva
aprovació definitiva.
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde-president
per a la signatura dels presents acords.
Sr. Clusella.- Per fer obres quan hi intervinguin diferents classificacions de sòl, a
nivell urbanístic, cal tramitar un Pla Especial. En aquest cas passa per les tres
classificacions de sòl, no urbanitzable, urbanitzable i urbà i que la magnitud de l’obra
respecte a la tramitació no té res a veure, estem parlant de posar un tub al costat d’un
altre que ja existeix i que és més prim que l’existent, cosa bastant simple, però si que
per la tramitació s’ha de fer tot el procediment. Un Pla Especial té tres aprovacions:
inicial que es va fer per Decret d’alcaldia, provisional per Ple amb majoria absoluta, i la
definitiva que l’ha de fer el departament d’Urbanisme.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
7. APROVACIÓ
4/2014

EXPEDIENT

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS

MUSEU

NÚM.

DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent
del Museu Municipal de Moià i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària 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.
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Considerant que amb data set de novembre de dos mil catorze es va emetre informe
de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data set de novembre de dos mil catorze es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data set de
novembre de dos mil catorze per Intervenció s’informà favorablement la proposta de
l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple,de data tretze
de novembre de dos mil catorze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 04/2014 del
pressupost en vigor del Museu Municipal de Moià, 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:
MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
Modif. de crèdits 4/2014
INGRESSOS
ALTES

DESPESES
BAIXES

ALTES

BAIXES

CAPÍTOL I
716,32 €

CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPITOL V
716,32 €

CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL

0,00 €

0,00 €

716,32 €

716,32 €

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. Navarro.- Nosaltres en volem abstenir en aquest punt perquè pensem que quan
el museu ha de fer inversions el Patronat del Museu hi hauria de dir la seva. Estem
aprovant coses que quan el nostre representant al Museu li preguntem, no en sap res.
Pensem que el museu que ja arrossega altres problemes, seria hora que no passés
això, sinó que el Patronat decidís què s’ha d’invertir i que les modificacions les
proposessin una mica ells, perquè al final ho acabem fent nosaltres.
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels dotze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori, amb cinc vots a favor del grup
Municipal Ara Moià, dos vots a favor del grup municipal Convenrgència i Unió i cinc
abstencions del grup municipal Entesa per Moià, aprova el present dictamen.
8. APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AJUNTAMENT NÚM.
20/2014
DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent
i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la 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 set de novembre de dos mil catorze es va emetre informe
de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data set de novembre de dos mil catorze es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data set de
novembre de dos mil catorze per Intervenció s’informà favorablement la proposta de
l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
tretze de novembre de 2014 es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2014 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:
AJUNTAMENT
Modif. de crèdits 20/2014
INGRESSOS
ALTES
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPITOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
TOTAL

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DESPESES
BAIXES

ALTES

BAIXES
211,45 €

58.149,70 €
55.243,00 €

55.243,00 €

57.938,25 €

55.243,00 €

55.243,00 €
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58.149,70 €

58.149,70 €

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. Clusella.- S’han de fer canvis en el pressupost per un canvi de destinació de
PUOSC que ens ha acceptat la Diputació, d’una actuació ja pressupostada pel 2014.
Sr. Navarro.- Aquesta modificació m’ha costat més d’entendre perquè normalment
queden quadrades i aquesta no.
Sr. Clusella.- Jo ho puc intuir però no ho sé. Hi ha la part que és de subvenció i la
que és de recursos propis.
Sr. Navarro.- Ho demanarem a l’Interventor si hi hagués en Maurici ell ja ens ho
explicaria.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
9. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE NOMENAMENT O RENOVACIÓ DE
CÀRRECS DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT
DICTAMEN
Vista la comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual es requereix
l’inici dels tràmits per a la proposta de nomenament del/la Jutge/ssa de Pau Titular i del
Jutge/ssa de Pau Substitut/a amb motiu de la finalització de l’actual mandat de quatre
anys.
Vista la normativa aplicable els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i en
especial els arts. 4,5,6,7 del Reglament 3/95 del Jutges de Pau i l’article 51 de la Llei 8/87
de Règim Local a Catalunya i demés concordants.
Vist que el procediment consisteix en obrir un termini de convocatòria pública de vint dies
hàbils, comptadors del dia següent a la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per tal que totes les persones que hi estiguin interessades en optar al càrrec,
presentin la sol·licitud corresponent al Registre General de l’Ajuntament de Moià, amb els
requisits legals establerts i no estiguin incursos en incapacitació o impediment per al càrrec
segons el contemplat a l’article 303 de la LOPJ.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de data tretze de
novembre de dos mil catorze, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER.- INICIAR l’expedient per a la provisió dels càrrecs de Jutge/Jutgessa de Pau
Titular i Jutge/Jutgessa de Pau Substitut/a del Jutjat de Pau de Moià i obrir el període de
convocatòria pública per tal que les persones interessades puguin presentar candidatures
als càrrecs referits.
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SEGON.- PUBLICAR la convocatòria, inserint anunci al BOPB, al
l’Ajuntament, al del Jutjat de Pau i al web municipal.

Tauler d’anuncis de

TERCER.- Trametre l’anunci publicat al Deganat de Manresa i al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
QUART.- Establir un termini de vint dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci al
BOPB, per a la presentació de sol·licituds. Les sol·licituds es presentaran al Registre
General de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, o a través de qualsevol mitjà previst
a l’article 38.4 de la Llei 30/1192 de 26 de novembre del Procediment Administratiu Comú,
CINQUÈ.- Facultar al sr. Alcalde per totes les gestions que siguin necessàries per a
l’execució dels presents Acords.

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
10. APROVACIÓ REGLAMENT DEL POLLO DE MOIÀ
DICTAMEN
Vista el projecte impulsat del departament de Cultura de creació d’un reglament per a
regular les actuacions del personatge popular i tradicional del municipi anomenat Pollo
de Moià.
Atès allò que disposa la legislació de règim local vigent en matèria d’aprovació
d’ordenances i reglaments,
Vista la conformitat dels tècnics que signen al peu d’aquesta proposta,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de
data tretze de novembre de dos mil catorze, es proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament del Pollo de Moià que s’annexa a la
present proposta.
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.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
ANNEX
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REGLAMENT DEL POLLO DE MOIÀ
El poble de Moià, des de temps immemorials, té incorporat al seu folklore un
personatge, de caire festiu –el Pollo-, que surt en determinades festivitats i cercaviles
de la cultura popular local amb l’objectiu d’obrir pas entre la gent i permetre la normal
actuació dels músics i dansaires i altres actes i esdeveniments culturals del municipi.
Les actuacions d’aquest personatge han d’estar regulades mitjançant un reglament del
qual aquest Ajuntament no en disposa actualment.
1. Justificació
El present reglament es justifica per la necessitat de fixar les funcions i atribucions del
“Pollo” com a personatge representatiu del folklore moianès així com les obligacions de
la persona que interpreta el personatge i les obligacions i atribucions de l’Ajuntament
com a òrgan encarregat de vetllar per la continuïtat i prestigi d’aquest element del
patrimoni local.
2. El Pollo
El “Pollo” (pronunciat correctament “Póllu”, també conegut com a “Pollo Matapuces i
Robaescaroles”) és el personatge més emblemàtic i representatiu del folklore moianès.
Es tracta d’un esparriot que originàriament tenia la funció d’obrir pas i posar ordre a
les processons i celebracions festives. Actualment és l’únic esparriot que no empra un
capgròs per cobrir-se que es manté viu en el folklore català.
Tot i que les primeres referències escrites daten del 1789 el seu origen es incert i
podria datar, per similituds amb altres personatges, de l’Edat Mitjana. Durant el segle
XVIII era conegut com a “jutge” i es relacionava amb la festa dels Veguers de Sant
Joan Evangelista (27 de desembre), on complia unes certes funcions com a mestre de
cerimònies de la festa.
Des de principis del segle XIX es relaciona amb la festa de Sant Sebastià i amb les
diferents danses que s’interpretaven en aquestes dates: Els Garrofins, Ball del Ciri i
Ball de Gitanes. També participa en les festes de Sant Antoni i els tres Tombs. A partir
de la dècada de 1860 es comença a conèixer el personatge com a “Pollo”,
castellanisme sinònim de jove, presumit o fatxenda.
A principis del segle XX el Pollo s’incorpora als actes de la Festa Major i a la processó
de Corpus, obrint i posant ordre a les cercaviles, acompanyant la comparseria de
gegants i capgrossos.
3. Missió del Pollo
El Pollo té com a missió acompanyar les manifestacions folklòriques moianeses,
especialment les relacionades amb les danses tradicionals i les cercaviles de les festes
de Sant Antoni – Sant Sebastià i la Festa Major d’estiu. La seva presència té un
caràcter dual, solemnitzant els actes on participa i contribuint a posar-hi ordre perquè
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aquests es desenvolupin amb normalitat i, quan escau, adoptant un caràcter més
bufonesc i alegre.
4. Actes on participa. Ennumeració
El personatge del Pollo , com a element folklòric de la vila de Moià ha de participar en
els actes que per tradició requereixen de la seva presència, que son:
- 19 de gener, al vespre: acompanyament dels Garrofins i els teiers en la ballada per
les places i carrers de la vila.
- 20 de gener, festa de Sant Sebastià: assistència a l’ofici solemne de Sant Sebastià
juntament amb els Garrofins.
- Data sense determinar, però per norma el diumenge, anterior o posterior, més
proper a Sant Sebastià: assistència i participació a la representació de les danses
tradicionals (Ball del Ciri, Ball de Gitanes i Garrofins).
- Darrer cap de setmana de gener: assistència al Passant dels Tres Tombs.
Cercaviles de la Festa Major d’estiu:
Darrer cap de setmana de juliol: Cercavila de la Trobada de Gegants.
14 d’agost. Cercavila de la vigília de la Festa Major.
15 d’agost. Cercavila del dia de la Festa Major.
17 d’agost: Acompanyament de la comitiva de la Festa de l’Arbre Fruiter.
En qualsevol cas, si l’Ajuntament així ho determina, pot participar en altres actes en
que es cregui oportuna la seva assistència, sempre i quant aquests actes no entrin en
contradicció amb les funcions que per tradició s’encomanen al personatge del Pollo.
5. Vestuari
- El Pollo disposa de diferents composicions de vestuari que alternarà segons la
tradició:
1. Vestit senzill o de Sant Antoni, segons la següent composició:
- Camisola de color
- Dalmàtica vermella
- Màscara de roba de sac
- Barret punxegut
- Pantalon blanc
- Espardenyes de vetes
- Defensa amb pell de conill
2. Vestit de Festa Major o de Sant Sebastià, segons la següent composició:
- Camisola blanca
- Dalmàtica blanca
- Màscara de roba de sac o de drap blanc
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-

Barret punxegut
Pantalon blanc
Espardenyes de vetes
Defensa amb pell de conill

3. Variant de vestit per a la interpretació de les danses tradicionals (acompanyament
dels Garrofins, Ball del Ciri i Ball de Gitanes)
- Mateixa composició del vestit de Festa Major amb la variant de portar els
camals de picarols.
Esdeveniments en que el Pollo utilitzarà el vestit senzill:
- 19 de gener. Acompanyament dels Garrofins
- Darrer cap de setmana de gener: Passant dels Tres Tombs
- Darrer cap de setmana de juliol: Trobada de gegants de Moià
- 14 d’agost: cercavila de la vigília de la Festa Major
Esdeveniments en que el Pollo utilitzarà el vestit de Festa Major:
- 20 de gener: Assistència amb els Garrofins al ofici de Sant Sebastià.
- Representació de les danses tradicionals a la Festa Major d’hivern.
- 15 d’agost: Cercavila de la Festa Major
- 17 d’agost: Acompanyament de la comitiva de la Festa de l’Arbre Fruiter.
Nota: En la representació de les danses tradicionals i l’acompanyament als Garrofins
portarà els camals amb picarols.
En qualsevol altra sortida fora de les enumerades el vestuari el determinarà
l’Ajuntament depenent de les característiques de la mateixa.
6. Funcions del Pollo
El Pollo, per tradició, te encomanades les següents funcions:
- Exercir la seva autoritat en totes les activitats en que participa precedint les
cercaviles i manifestacions festives, obrint pas als elements que les conformen siguin
quins siguin aquests elements.
- El dia 19 de gener, vigília de Sant Sebastià, acompanyarà la cercavila que els
Garrofins i els teiers fan per les places i carrers de la vila de Moià en la qual els
Garrofins interpreten la seva dansa. La seva tasca principal, en aquest cas, consistirà
en obrir pas i obrir l’espai suficient per les ballades.
- El dia 20 de gener, festa de Sant Sebastià, patró de Moià, assistirà, juntament amb
els Garrofins, a l’ofici solemne que es fa a l’església parroquial. A l’inici de l’ofici
precedirà l’entrada dels Garrofins a l’església i els acompanyarà al seu lloc. En el
moment de les ofrenes els acompanyarà fins a l’altar major per dipositar-les i en el
moment en que els Garrofins fan la seva dansa al presbiteri de l’església hi estarà
present. A la sortida de l’ofici, en cas de que els Garrofins facin la seva dansa a
l’exterior, els acompanyarà, seguint les mateixes pautes que en la cercavila del dia
anterior.
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- Representació de les danses tradicionals de Moià (Garrofins, Ball del Ciri, Ball de
Gitanes) Acompanyarà als dansaires de les mateixes i participarà especialment en el
Ball de les Gitanes exercint les funcions que se li assignen dins el desenvolupament
coreogràfic de la mateixa.
- Darrer diumenge de gener: Passant dels Tres Tombs. Obrirà el Passant dels Tres
Tombs situant-se al davant del banderer i els administradors. Durant el tercer tomb,
moment en que en arribar la comitiva al davant de l’església parroquial per rebre la
tercera benedicció, s’executa el ball del Contrapàs Curt, se situarà davant del banderer
i administradors i, si cal, assegurarà que hi hagi l’espai suficient per a la interpretació
del mateix.
- Pel que fa a les cercaviles del cicle de la Festa Major d’estiu el Pollo les obrirà,
facilitant el pas dels elements que les composen i en cas de que algun d’aquests
elements executi alguna dansa col·laborarà en obrir l’espai suficient per fer-ho. En
aquestes cercaviles, especialment en la de la vigília de la Festa Major i la del matí de la
Festa Major, prendrà una actitud menys solemne destacant la seva vessant festiva i
bufonesca: empaitant la canalla i amenaçant els assistents (sempre amb to de broma)
amb la pell de conill.
- Per qualsevol altra activitat no recollida en el present protocol l’Ajuntament
determinarà quina ha de ser l’actuació i les funcions del Pollo, funcions que han de
concordar sempre amb l’esperit tradicional del personatge.
7. Obligacions de qui interpreta el Pollo
Seran obligacions de la persona que interpreta el personatge del Pollo:
- Assistir a tots els actes on per tradició intervé el Pollo.
- Interpretar correctament les tasques que el Pollo te encomanades en cada una de les
activitats tradicionals en les que participa.
- Utilitzar correctament el vestuari adient per a cada celebració i tenir cura del mateix
durant les seves actuacions. No es podrà renovar cap peça del vestuari sense
l’autorització de l’Ajuntament, que es farà càrrec del seu cost.
- Estar en bona forma física per poder córrer, quan així ho requereixin les seves
funcions.
- Fer un ús racional de la defensa amb la pell de conill procurant no causar danys als
participants a les cercaviles o actes en que participi.
8. Obligacions de l’Ajuntament
Tot i que el Pollo des de molt antic es trobava lligat a diferents confraries de caràcter
religiós, una vegada desaparegudes aquestes, l’Ajuntament va assumir el fet de
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continuar amb la tradició i les responsabilitats inherents al manteniment del
personatge. Per això, seran responsabilitat de l’Ajuntament:
- Assegurar i vetllar per la continuïtat de l’existència del personatge del Pollo.
- Mantenir el prestigi del personatge com a element singular del patrimoni festiu tant
de Moià com de tot Catalunya.
- Assegurar la presència del Pollo, excepte en causa de força major, en tots els actes
en que per tradició ha de participar.
- Assegurar que la persona que dona vida al personatge compleix les funcions que son
pròpies del Pollo.
- L’Ajuntament vetllarà pel correcte manteniment, conservació, reposició d’elements i
neteja de tot el vestuari del Pollo assumint-ne el cost. Això inclou, sempre que sigui
necessari, el cost que pugui representar el canvi de la pell de conill de la defensa. Així
mateix, l’Ajuntament proveirà a la persona que interpreti el personatge el calçat adient
per al desenvolupament d’aquesta activitat.
9. Gratificacions:
- La interpretació del personatge del Pollo es considera com a una activitat de caire
festiu i de representació de la vila de Moià com a element que és del folklore i la
tradició moianesa.
- Es considera una activitat que la persona que interpreta el personatge realitza de
manera voluntària i sense cap remuneració. No obstant, l’Ajuntament, com a
mantenidor de la figura del Pollo, pot decidir, si s’escau, algun tipus de gratificació per
aquesta activitat.
- A fi però de garantir que la interpretació del personatge del Pollo no representi una
despesa per a la persona que el representa, l’Ajuntament assumirà les despeses que
corresponguin, com poden ser dietes o desplaçaments, si, en cas de que l’Ajuntament
ho demani, el personatge s’ha de desplaçar a una altra població o ha de fer alguna
tasca específica a petició de l’Ajuntament. Els criteris de valoració d’aquests serveis
seran els mateixos que l’Ajuntament aplica al seu personal de servei.
XXXXX
Sr. Capdevila.- El Pollo de Moià és una figura característica de Moià, que la
representa un voluntari que ho fa de manera gratuïta i per tal que no quedi desvirtuat
el personatge, quines són les seves actuacions i el seu vestuari, es proposa d’aprovar
aquest Reglament que reculli totes aquestes característiques.
Sra. Tarter.- Que consti que continuarem transmetent oralment que és el “Pollo
Matapuces”
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
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11. ADHESIÓ AL PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES
LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA

DE

Vist que el passat divendres dia 5 de juliol de l'any en curs va signar-se entre el
Conseller de Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la
secretària de Govern d'aquest òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els
presidents dels consells dels col·legis d'advocats i de procuradors de Catalunya, i els
presidents de la FMC i I'ACM, el Protocol d’execució de les diligències de llançament als
partits judicials de Catalunya.
Vist que el citat Protocol té per objecte coordinar l’acció de les institucions signants en
l'execució de les diligències de llançament disposades pels jutjats dels diferents partits
judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a immobles que
constitueixin l'habitatge habitual de la persona demandada quan es produeixi una
situació de vulnerabilitat social -amb exclusió del partit judicial de Barcelona, que té el
seu propi protocol-, així com realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar
la situació de les persones en aquesta situació pendents d'una diligència de llançament
d'un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.
Vist que per tal que els Ajuntaments que desitgin adherir-se al protocol de referència,
és necessari lliurar una comunicació d'adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que inclogui el compromís de complir amb el que disposa el
protocol, així com la següent informació:


ldentificació dels serveis municipals o supramunicipals designats per portar a
terme actuacions d'acció social davant les situacions objecte del protocol
d'actuació.



ldentificació del responsable de l’actuació dels serveis designats a aquest
efecte, amb nom, cognoms i càrrec.



Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic.



Determinació, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens
supramunicipal, que aquest té coneixement de la designa municipal i n’ha
donat conformitat.

Vist així mateix que les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en
vigor a partir de l'acceptació per part del President del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, i tindran una durada d'un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i
successius períodes anuals si no han estat denunciades per alguna de les parts amb
una antelació de 90 dies mitjançant una comunicació escrita a la Presidència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Vistes les diferents obligacions i compromisos que per als Ajuntaments es recullen als
acords del Protocol d'actuació.
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D'acord amb les competències atribuïdes al Ple d'aquesta Corporació, en virtut dels
articles 52 del TRLMRLC i 123 de la LBRL, acorda , per unanimitat, l’aprovació dels
següents,
ACORDS:
PRIMER.- Disposar L’adhesió d'aquest Ajuntament al Protocol d'execució de les
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, signat el passat divendres
dia 5 de juliol de 2013, per part del Conseller de Justícia, el President del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i la secretària de Govern d'aquest òrgan, els
presidents de les diputacions catalanes, els presidents dels consells dels col·legis
d'advocats i de procuradors de Catalunya, i els presidents de la FMC i I'ACM.
SEGON.- Comunicar a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
l'adhesió d'aquest Consistori al citat Protocol, mitjançant la notificació del present
Acord, fent constar expressament el compromís de complir amb tot el que s'hi disposa,
i posant en coneixement de l'òrgan esmentat, a aquests efectes, la següent
informació:






Identificació dels serveis municipals o supramunicipals designats per portar a
terme actuacions d'acció social davant les situacions objecte del protocol
d'actuació.
- Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament de Moià
Identificació del responsable de l’actuació dels serveis designats a aquest efecte,
amb nom, cognoms i càrrec.
- Sra. Cristina Arias Fígols dels Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament de
Moià
Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic.
- Contacte postal: Plaça Sant Sebastià, 1 – 08180 Moià
- Telèfon: 938300000
- Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

TERCER.- Traslladar aquest acord a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, a l’ACM, al Consell Comarcal del Bages i Serveis Socials bàsics municipals.
QUART.- Donar a l’adopció del present acord la resta d’efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
12. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 276 AL 319 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
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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. 276/2014 al núm. 319/2014,
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.
13. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS DE DATES 22/10/2014 i 5/11/2014
Es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la
darrera sessió plenària ordinària del dia 16 d’octubre de 2014, en les sessions
celebrades en dates:
22 D’OCTUBRE DE 2014 i 5 DE NOVEMBRE DE 2014
Sr. Navarro.- Demano que quan s’aprovin convenis es faci la transcripció a l’acta, ho
dic pel conveni de les Faixes, que si tot i estar aprovat es modifiqués ens ho
comuniqueu.
C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
14. MOCIONS PRECS I PREGUNTES
Sr. Fort.- En una de les actes que avui hem aprovat la del 25 de setembre, es va fer
una pregunta sobre la Comarca del Moianès, que tu Dionís ens vares respondre.
També hi va haver la reunió amb la vicepresidenta el que es va dir de fer una consulta,
i com que ja som més a prop de finals d’any, la Llei està impugnada i saber quines
expectatives tenim de què hi hagi comarca a finals d’any i per tant el tema del
Consorci i altres com el Museu com està.
Sr. Alcalde.- En el Ple de fa tres setmanes es va presentar una moció al Parlament,
era un únic punt per instar al Govern que entrés per via d’urgència en el següent Ple
l’avantprojecte de llei de la creació de la Comarca del Moianès. Dir que els grups
parlamentaris hi estaven a favor o s’abstenien, excepte el grup de Convergència i Unió,
també varen fer esmenes el grup d’Iniciativa, que incorporéssim també el LLuçanés
que hi hagués també un informe del Departament sobre l’Alta Segarra, la creació del
municipi de Medinyà, hi va haver molta tensió perquè fins els últims segons no ens
posàvem d’acord, vaig entendre que era millor incorporar el grup de Convergència a
l’acord tot i que Ciutadans varen votar en contra i la CIP es va abstenir, per tant varen
ser vots a favor de Convergència i Unió d’Esquerra Republicana, del Grup d’Iniciativa,
del Partit Socialista, l’abstenció del Partit Popular i de les CUP i el vot en contra de
Ciutadans. Un cop aprovat això que instava el Govern abans de final d’any a fer una
consulta i després buscar una solució pel Consorci del Moianès i el del Lluçanès, perquè
el 31 de desembre s’han d’adscriure ta l’un com l’altre als respectius ajuntaments. La
situació és que la vicepresidenta em va convocar primer per parlar amb mi i després
amb tots els alcaldes del Moianès, i estem tots convocats el proper dimecres a la una
al Parlament. La reunió que tenia prevista amb la vicepresidenta s’ha anat ajornant i
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ara m’ha convocat pel proper dimarts. Estic preocupadíssim, queda un mes i mig, no
ens han donat cap solució pel tema de la consulta, ni en quina data entrarà
l’avantprojecte de llei, i espero que en aquesta reunió ho puguem aclarir. El que si em
va dir la vicepresidenta, és que el Consorci no es pot adscriure a la Diputació, com
malauradament ja fa setmanes que estem dient que no es pot fer. Espero que es pugui
fer perquè per part de tots hi ha la bona voluntat, però estem entrampats en una
consulta que no cal que es faci per norma, que pot generar un debat, però la llàstima
és que no hi ha temps que tot s’ha fet tard, sense el consens necessari i ara tenim en
embolic. El que hem parlat els alcaldes tot i que no ho tenim decidit del tot, és que el
Consorci adscrit a l’Ajuntament de Moià, sense saber per quant temps, no té cap sentit
i el més lògic i el més normal és tancar el Consorci i que desaparegui el servei, el que
suposa un greuge brutal i del que s’ha avisat al Govern de fa molt de temps. No té cap
sentit adscriure el Consorci a l’Ajuntament de Moià, perquè es perd el model de
governança, les competències per a exercir aquelles polítiques tan importants
d’ocupació, de formació, de dinamització econòmica, de fet ens quedaria la
competència de turisme i la de serveis socials, però com que no es poden duplicar i qui
les presta és el Consell Comarcal no tindria cap sentit. Suposo que ens en sortirem,
però cada vegada queda menys temps i res clar per part del Govern.
Sr. Fort.- No hi ha cap altra possibilitat, ni Diputació ni el Consell Comarcal, crear
alguna cosa amb un altre nom però que assumís aquestes funcions, un període
temporal, entenem que és temporal per la creació de la comarca, perquè desfer tot
això, després tornar-ho a muntar m’imagino que serà molt complicat, molt difícil, tant
per les persones, pels pressupostos, etcètera.
Sr. Alcalde.- A part de les dificultats de tornar a començar, el més greu és que,
aquelles persones que estan fent cursos de formació avui, aquells empresaris que
tenen inversions a mig fer o a mig certificar, hauríem de buscar qui els pogués
continuar de fer els cursos o qui els ho pogués certificar, sobretot penso ara amb el
projectes Iris, les persones que s’estan formant i que estan treballant a les residències.
Aquest impàs a mi se m’escapa, però segur que estaran un temps sense res, finalitza
el temps per accedir a la titulació, les subvencions tenen els seus períodes i la seva
tramitació. Penjar-ho del Consell Comarcal seria la solució si fóssim comarca, però
nosaltres estem dividits amb tres comarques administratives i les competències
s’acaben a la delimitació comarcal, és el mateix que el tema turístic, tenim una política
turística però que està dividida amb tres comarques administratives, per tant el
Consell Comarcal del Bages no pot prestar els serveis de turisme a Castellterçol. És
difícil i complicat. La propera reunió és decisiva perquè si s’acorda que en el Ple del
gener s’entra la llei i els grups parlamentaris estan d’acord de fer-ho en lectura única,
que és un procediment molt ràpid, escolta si durant quinze dies o un mes, mentre es
fan tots els temes administratius......podríem passar, però això és una irresponsabilitat
si no tenim molt clar i molt segur quin dia es fa i com s’aprova. Que la feina de vint
anys es llenci per la borda, serà una decepció brutal per tothom, usuaris, regidors, i
alcaldes.
Sr. Capdevila.- Per tot el que he anat veient, si el Govern diu endavant amb quinze
dies està fet, que quedi clar.
Sr. Alcalde.- Una de les raons que tenia el Govern i que em va expressar el President
Mas i que trobo molt raonable, és el fet d’explicar a la societat la creació d’una nova
comarca i em va demanar que com a Diputat busqués el consens i el consens hi és,
tothom hi està a favor o si més no, no s’hi oposa, han entès el model fins i tot la
LRSAL va encarada cap aquest model d’eficiència, de mancomunació de serveis, la no
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politització, per tant encara dol més que amb un consens polític tan gra estem
encallats. Els polítics estem aquí per explicar aquest model que a tothom li agrada,
amb els seus pros i contres, però que es trigui tant de temps quan estem insistint
tant....Crec que s’imposarà el sentit comú i ens en sortirem.
Sr. Navarro.- El carrer de Santa Magdalena, la part de carrer que hem afegit, serà
paviment i crec que en algun ple hi havia la proposta de posar-hi llambordes.
Sr. Clusella.- Hi va paviment
Sr. Navarro.- Val no ens heu acceptat el que vàrem demanar.
Sr. Navarro.-A la biblioteca hi hem posat gas?
Sr. Clusella.- Si, que va lligat amb la modificació de crèdits que hem fet avui, sobre
eficiència energètica que es canvia el gas-oil a gas i s’ha de fer el subministrament que
no tenia.
Sr. Navarro.- El CEM va fer assemblea i ja comenceu a demanar pressupostos per fer
la modificació, igual que per la piscina?... que no ho eternitzem.
Sr. Clusella.- Avui mateix hem tingut una reunió amb la directiva del Club i hi estem
treballant
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeixen
intervencions.
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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