ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2014, NÚM. 15
Data i hora d'inici: 18 de desembre de 2014 a les 20.35 hores
Data i hora de finalització: 18 de desembre de 2014 a les 22.45 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. 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. 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
Sra. Sara Verdaguer i Vilaró
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE DEL DIA
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el sr. Alcalde obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’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, de la següent proposta:
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APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 24/2014.
Sr. Alcalde.- A la Comissió Informativa ja es va parlar de la possibilitat d’inclusió
d’aquesta modificació de crèdits com a punt d’urgència, per la qual cosa passem a fer
la votació.
Sr. Fort.- Considerem que és un punt d’extrema importància, pel seu significat, pel
Club i per la despesa que significa. Al fer-ho d’aquesta manera es podria entendre que
s’està ocultant aquesta informació, perquè tenim un ordre del dia en el qual no es
contempla aquest punt. No sé si ja una altra vegada vaig dir el mateix, el tema de la
transparència, que potser de paraula intentem ser molt transparents i de fet quan
arriba el moment posem punts d’aquests sobrevinguts, urgents, evidentment ho
sabem és molt important i pot ser el principi de la solució del problema del Club, però
que d’alguna manera estem ocultant, no deliberadament, però diguem que no estem
fent el suficient perquè això es traslladi al conjunt de la població. Votarem que sí, però
voldríem que això quedés. No és la primera vegada, ha passat altres vegades, aquests
punts tan urgents s’han d’intentar tractar amb més temps.
Sra. Tarter.- Nosaltres també votarem que sí a favor de la inclusió, perquè la voluntat
és no posar pals a les rodes, però sí que volem donar suport al Llorenç amb aquesta
reflexió que ha fet i, a part, que no només hi ha aquesta eina de posar punts
d’urgència en un ple ordinari. Per poder ser més transparents i per tal que la gent
sabés què debatrem avui aquí, també haguéssim pogut convocar un ple extraordinari i
urgent demà, amb aquet punt a l’Ordre del dia molt més clar i que hagués suposat que
el poble hagués sabut quina és la idea d’aquest Ajuntament per solucionar aquest
problema. No cerc que vingués d’un dia i això hagués facilitat aquesta transparència
que reclama en Llorenç que si per la despesa que suposa un Ple extraordinari hem de
renunciar a l’assistència sabeu que ho farem, suposo que...val....Aquesta eina hi és i
es pot fer servir.
Sr. Alcalde.- Aquí s’apel·la a diverses coses dir: Primer; transparència tota i absoluta
perquè tot això ha vingut precipitat des del dilluns, per tant, dir que això s’ha pogut fer
amb intenció que es pugui donar a entendre que hi ha ocultisme és absolutament fals.
En el mateix moment que vaig parlar amb el Vicari General i que em va dir que
estaven disposats a fer-ho, vaig trucar a la Maria i al Joan per explicar-los la situació. I
sabia que tornaria a passar, una altra vegada, que se’ns pogués acusar de que fem les
coses d’amagat, que això és molt important i que s’hauria de fer d’una altra manera. El
mateix dilluns es va comunicar. Ja ho hem dit moltes vegades, la situació de Moià és
absolutament anormal, per tant moltes vegades les solucions no són tan normals com
un voldria. Fer un Ple demà hagués estat possible, no per la despesa no es podia fer,
entenc que ho has de dir, però aquest mai ha estat el tema, però després hi ha una
altra cosa que és: si el mateix dilluns el propi equip de govern no ho sabia, se us
comunica a vosaltres, i a la Comissió Informativa ja es va avisar que podia donar-se
aquesta situació i, que al mateix moment que tenim la informació us la passem, també
els altres regidors de l’equip de govern podrien dir que aquí també s’estan fent coses
d’una altra manera. Insisteixo, amb el problema crec que tots hi estem d’acord, que no
és si les coses es fan de pressa perquè hi hagi una intenció de fer-ho, sinó perquè
estem en una situació anormal i amb les eines que tenim, de vegades hem de
respondre d’una manera anormal, sempre respectant la llei i sempre amb la màxima
transparència. Abans que l’equip de Govern ho vareu saber vosaltres: Per fer un Ple
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demà hi ha problemes tècnics, i com és una cosa completament transparent amb la
voluntat i la informació així ho hem fet.
Sra. Tarter.- No era de cara als regidors, tant en Llorenç com nosaltres, era de cara
al poble, no dilluns em vares trucar al migdia no tenia cobertura, vàrem parlar al
vespre, això és així, però dèiem que un Ple extraordinari amb aquest punt específic a
l’Odre del dia hagués facilitat que el poble sabés què es debat avui, només en aquest
sentit. No la informació cap a nosaltres, sinó la transparència cap al municipi. La
reflexió és així, suposo que és la mateixa que volia fer en Llorenç.
Sr. Alcalde.- Ho entenc perfectament i així ho entomem, però clar com que això
consta en acta i hi pot haver interpretacions, jo també ho he volgut aclarir, perquè he
entès que tu no anaves amb aquesta intenció. És un problema tan important pel poble
que segurament necessitaria una setmana més però per poder fer aquesta operació ho
fem així. Repeteixo que en una situació anormal hi acostuma a haver solucions
anormals.
Sr. Fort.- Permet-me que et contesti. Precisament has dit que aquí tenim una situació
molt particular i has utilitzat anormal, precisament s’ha de fer tot el contrari,
personalment penso que aquest argument no és vàlid sinó que el que s’ha de fer és
ajustar-nos al màxim a les formes a la legalitat, que ja ho fem, als tempos, perquè
sinó passen aquestes situacions. Ja sé tota la història com ha anat de ràpid i a l’últim
moment, però precisament se li ha de donar la resposta que no s’ha de donar en
temps passats i pretèrits i donar-li la resposta correcta, transparent amb temps
suficient, etc.
Sr. Alcalde.- Sí, però és que no. Jo això ho entenc així quan tens les eines, els
instruments, el temps i la capacitat per poder-ho fer. Quan això no és així podríem
estar parlant hores i estaríem en el mateix punt. No són les maneres que es voldria?.
També voldríem per poder-ho fer d’una altra manera tenir un equip tècnic amb temps i
disponibilitat, tenir uns recursos econòmics, voldríem no estar a final d’any i una cosa
que portem treballant des de fa tres anys i mig, s’ha desencallat ara. Crec que ho hem
debatut prou per a incloure-ho a l’ordre del dia i ho posem a votació.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, acorden la inclusió de la present
proposta a l’ordre del dia del present Ple, la qual se sotmetrà a debat i votació.
A - ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 16 D’OCTUBRE,
13 DE NOVEMBRE I 20 DE NOVEMBRE
L’Alcalde obre la sessió i llegides les actes de la sessió de dates 16 d’octubre de 2014,
13 de novembre de 2014 i 20 de novembre de 2014, que s’han lliurat a tots els
regidors, es consideraran aprovades si no hi ha objeccions per part dels assistents.
Atès que no es formulen esmenes, el sr. Alcalde declara aprovades les actes per
unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent
2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MOIÀ EN LES NORMES
URBANÍSTIQUES
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DICTAMEN
Atès que en data 28 de novembre de 2014, mitjançant Provisió d’Alcaldia es va
acordar la iniciació del procediment de Modificació Puntual de la Revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana de Moià en les normes urbanístiques.
Atès que en data 28 de novembre 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 2 de desembre de 2014 s’ha elaborat
i redactat el projecte de Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana de Moià en les normes urbanístiques.
Atès que en data 2 de desembre de 2014 l’arquitecte municipal ha emès informe tècnic
favorable a la Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de
Moià en les normes urbanístiques.
Atès que en data 2 de desembre 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, de data onze
de desembre de dos mil catorze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
presents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació Puntual de la Revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana de Moià en les normes urbanístiques.
Segon.- Sol·licitar els informes sectorials a:






L’Agència Catalana de l’Aigua (carrer Ciutadans número 11, 17004 Girona)
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).
Departament de Cultura (plaça Major número 37, 08500 Vic)
Institut Geològic de Catalunya (carrer Balmes 209-211 08006 Barcelona)

Tercer.- 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
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qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que s’estimin
pertinents.
Quart.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per a
la formalització dels presents acords.
Sr. Clusella.- Es tracta d’unes modificacions del Pla General Vigent que afecten al dia
a dia i que s’han de fer, tot i estar a les portes de la finalització del treballs de POUM.
Inclou dos temes, un com es tracten els béns catalogats, que a l’aprovar-se una Llei
del Patrimoni Català, entrava en contradicció amb la normativa anterior, i l’altre les
edificacions en zona urbanitzable, que limitava la superfície de les granges a uns
paràmetres que ara són impensables perquè una explotació pugui funcionar.
Sra. Tarter.- Entenem que és un formulisme legal i agraïm a l’arquitecte l’explicació
que ens va fer sobre aquest tema. Votarem a favor.
Sr. Navarro.- He de dir el mateix que la Maria, perquè estàvem junts a l’hora de
explicació de l’arquitecte. També votarem a favor.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors assistents
del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a favor del grup Municipal
Ara Moià, quatre vots a favor del grup municipal Entesa per Moià, i dos vots a favor del
grup municipal Convergència i Unió aprova el present dictamen.
3. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS TREBALLS DE
FINALITZACIÓ DEL POUM DE MOIÀ I DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA L’ACTA DE LA MESA PROPOSANT
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DICTAMEN
Vist que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data vint-i-set de febrer de dos mil
catorze va aprovar l’expedient de contractació dels treballs de finalització del POUM de
Moià per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i seguint la fórmula de
diversos criteris de valoració, amb un pressupost base de licitació estimat en 128.00,00€
més IVA i una durada màxima estimada del contracte de sis anys.
Atès que al concurs convocat es varen presentar set proposicions la relació de les quals
consta a l’expedient.
Vist que en data 30 d’abril de 2014 a les 11.23 hores es va reunir la mesa de contractació
per tal de procedir a l’obertura del sobre núm. 1, per qualificar la documentació
administrativa i va fer ús de la facultat de rebutjar l’oferta presentada per AQUIDOS
ARQUITECTES TÈCNICS I GESTIÓ SLP, per no complir amb el contingut dels plecs.
Vist que en data 18 de juny de 2014 a les 11.00 hores es va reunir la mesa de contractació
per tal de procedir a l’obertura del sobre núm. 2.
Vist que en data 25 de juny de 2014 a les 17.45 es va reunir la mesa de contractació per a
qualificar les ofertes presentades al sobre núm. 2, que depenen d’un judici de valor,
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segons informe de valoració tècnica emès per l’arquitecte municipal en data 25 de juny de
2014.
Vist que en data 23 de juliol de 2014 a les 18.05 hores es va reunir la mesa de
contractació per tal de procedir a l’obertura del sobre núm. 3 a fi de valorar
econòmicament les ofertes presentades.
Vist que en data 30 de juliol de 2014 a les 12.10 hores es va reunir la mesa de
contractació per tal de proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del contracte dels
treballs de finalització del POUM de Moià a l’empresa NARCIS TUSELL SLP per import de
92.160,00 euros IVA exclòs.
Atès que en data 9 de setembre de 2014, MIQUEL ORRIOLS I MAS i JOAQUIM OBON I
DOSDAD que varen prendre part en la licitació, varen presentar un recurs de reposició
contra l’acta de la mesa en la que es proposava l’adjudicació del contracte.
Atès que en data 3 de desembre de 2014 a les 17.00 hores es va reunir la mesa de
contractació per tal de resoldre el recurs presentat, i llegit i valorat l’informe tècnic es va
prendre per unanimitat l’acord de desestimar totes les al·legacions presentades per Miquel
Orriols i Mas i Joaquim Obon i Dosdad.
Atès que, l’empresa adjudicatària ha presentat la documentació establerta per la legislació
de contractes i els articles 13 i 14 del plec de clàusules.
Atès que examinada la documentació presentada per l’empresa NARCIS TUSELL SLP, i
comprovat que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, que disposa dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure
a l’execució del contracte, així com justificació de la constitució de la garantia definitiva,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data onze de
desembre de dos mil catorze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER.-Adjudicar a l’empresa NARCÍS TUSELL SLP el contracte dels treballs de
finalització del POUM de Moià per un import de 92.160,00 euros IVA exclòs amb subjecció
al plec de clàusules econòmic administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques particulars.
SEGON.- Notificar la resolució presa 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, la corporació
en podrà acordar la resolució.
QUART.- Desestimar el recurs de reposició presentat pels licitadors del contracte MIQUEL
ORRIOLS I MAS i JOAQUIM OBON I DOSDAD, contra l’acta de la mesa d’elaboració de la
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proposta d’adjudicació del contracte de data 30 de juliol de 2014 i notificar-ho als
interessats amb els advertiments processals de rigor.
CINQUÈ.-Publicar els edictes de l’adjudicació acordada al BOP, DOGC i perfil del
contractant i al tauler d’anuncis de la Corporació.
SISÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per a la
formalització dels presents acords.
Sr. Clusella.- Estem parlant de la licitació del POUM. L’equip guanyador és en Narcís
Tusell reconegut a nivell de Catalunya. Es va presentar un recurs de reposició contra una
acta de la mesa de negociació que ara desestimem. S’ha trigat una mica en adjudicar
precisament per donar resposta a aquest recurs i també ens semblava que en aquesta
legislatura podríem arribar a l’aprovació inicial, cosa que no serà possible, hem preferit
anar una mica més a poc a poc i valorar bé el que calgués.
Sra. Tarter.- Nosaltres teníem dubtes de la desestimació que es fa sobre el recurs
presentat. En la mateixa reunió, l’arquitecte, que ens va explicar el punt 1, ens va explicar
la postura de la mesa sobre aquestes al·legacions, tot i que teníem dubtes considerem
raonables les explicacions donades per l’arquitecte. Com que no som a la mesa no vàrem
poder opinar en aquell moment. Donarem suport a la desestimació del recurs i a
l’adjudicació del contracte.
Sr. Navarro.- Nosaltres votarem a favor. Abans de començar la sessió l’Albert ens
demanava consens, però se’ns va dir que seríem a la mesa de contractació. Diguem
que si al final el que necessiteu de nosaltres és que només ho votem i a l’hora de
decidir coses no hi som, no queda bé. Si el Pla d’Ordenació l’Albert considera molt
important que tots hi votem a favor, qualsevol comissió que es faci ni que tingueu prou
gent, demanaríem participar-hi, perquè és una cosa prou important pel poble. Ja hi
havia el compromís que fóssim a la mesa de licitació però no hi vàrem ser. Jo ja vaig
venir a escoltar com a públic. Quedaria més bé que d’aquí a fer els treballs on hi ha de
participar més gent hi poguéssim participar. Al final últimament només ens passa això,
que acabem votant i gairebé sempre votem que sí o ens abstenim perquè es tiri
endavant el vostre projecte, però a l’hora de fer-ho no hi som. Ens agradaria que a
l’hora de començar a treballar, poder participar-hi.
Sr. Clusella.- Agrair les postures. La queixa de no poder-hi participar...hi heu de
participar. El POUM no és una cosa que duri per quatre anys sinó que seran els criteris
urbanístics pel municipi per bastants anys, el darrer ha durat trenta anys. És
imprescindible que els regidors, representants del municipi, hi participin sobretot per la
meva experiència en veure com els criteris urbanístics es desvirtuen per qüestions
polítiques. Per mi és una prioritat el consens i per això us demano el vot a favor. Vàreu
participar en la redacció dels plecs, vàreu participar en la valoració de les empreses, us
vàrem passar els apartats sobre els judicis de valor, els que són automàtics és lògic
que ho valori la mesa de contractació i sí que es pot participar molt més, però em
sembla que us hem donat els moments de participació que ja he comentat. En
endavant em mantinc amb el que sempre he dit de participació i que hem de fer un
POUM de tretze.

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors assistents
del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a favor del grup Municipal
Ara Moià, quatre vots a favor del grup municipal Entesa per Moià, i dos vots a favor del
grup municipal Convergència i Unió aprova el present dictamen.
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4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2014
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 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 quatre de desembre de dos mil catorze, es va emetre
informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data cinc de desembre de dos mil catorze es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data cinc de
desembre 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 en sessió de
data onze de desembre de dos mil catorze, acordant tanmateix de retirar de la
modificació de crèdits l’aplicació pressupostària 2014-01-1510-821.90 relativa a la
dotació per OPA de la Societat Municipal Moiàfutur SA per import de 66.000,00 euros,
es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 22/2014 del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent
d’acord amb el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT
Modif. de crèdits 22/2014
INGRESSOS
ALTES
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPITOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
VIII
CAPÍTOL
TOTAL

BAIXES

I
II
III
IV
V
VI
VII

DESPESES
ALTES

BAIXES
12.000,00 €

14.933,63 €

2.933,63 €

14.933,63 €

14.933,63 €

IX
0,00 €

0,00 €
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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.- La modificació respon a les necessitats urgents de despesa del dia
a dia. A la Comissió Informativa ja vàrem comentar que al haver-se inciat els
contactes amb el Bisbat per solucionar el tema del Club hi havia la possibilitat de
comprar els terrenys, amb aquesta modificació hi havia 66.000,00 euros destinats a
OPAS i a pagar deute de Moiàfutur i a la mateixa Comissió Informativa vàrem demanar
de no incloure’ls a la modificació, per deixar pendent a decisió de si es podia fer la
compra o no , i deixar aquests diners en reserva i no ens faltessin a nivell de
pressupost. Tots hi vàrem estar d’acord de deixar-ho pendent per si es podia tirar
endavant aquest tema. La resta de la modificació de crèdits és per atendre despeses
d’última hora com poden ser el canvi de servidor i equipament informàtic, alarma de la
Policia, i despeses a l’enllumenat públic. Aquests diners es treuen del que va sobrar
dels nínxols del cementiri, de telefonia, de recaptació de l’ORGT que surt més
econòmic i de la previsió de sous de càrrecs electes.
Sra. Tarter.- Ja vàrem manifestar a la Comissió Informativa que estàvem d’acord amb
les inversions i votarem a favor. El tema de les OPAS finalment s’han inclòs a l’altre
expedient, per tant, ja en parlarem al següent punt. Ens sembla tot correcte i hi
votarem a favor.
Sr. Navarro.- Nosaltres hi votarem a favor.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors assistents
del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a favor del grup Municipal
Ara Moià, quatre vots a favor del grup municipal Entesa per Moià, i dos vots a favor del
grup municipal Convergència i Unió aprova el present dictamen.
PUNT D’URGÈNCIA
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 24/2014.
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 disset de desembre de dos mil catorze, es va emetre
informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data disset de desembre de dos mil catorze es va emetre
Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data
disset de desembre de dos mil catorze per Intervenció s’informà favorablement la
proposta de l’Alcaldia.
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Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2014 del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent
d’acord amb el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT
Modificació de crèdits 24/2014
INGRESSOS
ALTES

DESPESES

BAIXES

TOTAL

ALTES

BAIXES
116.000,00 €
10.000,00 €
56.000,00 €

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPITOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

130.000,00 €
82.000,00 €
30.000,00 €
0,00 €

0,00 €

212.000,00 €

212.000,00 €

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. Alcalde.- Avui intentem resoldre un problema que té una vessant econòmica i
jurídica pel CEM i una vessant moral pel consistori. Faig una petita intervenció i
després intervindran l’Albert per la qüestió més tècnica i en Maurici per la qüestió
econòmica. Venim d’una operació que es va fer amb el CEM que consistia en fer-se
càrrec d’una operació que era posar gespa artificial al camp de futbol. Això es va
aprovar per Ple, aquest acord del Ple va anar, entre d’altres causes, a través d’una
denúncia a la Sindicatura de Comptes on un funcionari va entomar aquest expedient,
hi va haver una resolució i va anar al Tribunal de Cuentas. Amb la resolució del
Tribunal els nostres serveis jurídics ens varen dir que havíem de parar de pagar la
transferència mensual al CEM que després anava a l’entitat financera, perquè es
considerava que no estava ben feta. També es va portar aquest acord de Ple a la
Comissió Jurídica Assessora que el va declarar nul. A partir d’aquí tenim un problema,
l’Ajuntament continua no pagant i el CEM es queda en una situació absolutament en
fals perquè deixa de tenir uns ingressos, no pot fer front al crèdit i l’entitat financera
no cobra. Durant tot aquest temps hem intentat buscar solucions, no era gens fàcil per
la situació de l’Ajuntament, ni pel CEM, ni per l’entitat financera. Hi havia una
possibilitat de cessió de terrenys del Bisbat a l’Ajuntament i tenint l’actiu es podia fer
una inversió i es podria fer front al problema. Això suposava no només una negociació
entre Ajuntament, CEM, Bisbat i entitat financera, sinó que també suposava una
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negociació amb els ens com Governació i Política Financera per trobar una fórmula, i hi
havia poc marge. Al final aquest dilluns el Vicari General del Bisbat va telefonar dient
que hi havia la possibilitat de fer la compra. Ràpidament vàrem parlar amb
l’Interventor i amb l’assessor jurídic per veure si això era possible, hi havia partida i
una possibilitat de solució. Com que les coses no són gens fàcils, això s’havia de fer
abans del 31 de desembre i per això se us va comunicar el dilluns mateix i hem posat
en marxa tots els recursos possibles per poder-ho tirar endavant. Per posar més
pressió a la situació, el CEM té una resolució judicial per la qual s’inicia el procés
d’embargament d’actius, per part de l’entitat financera, al CEM i per això amb en Joan
Clarà vàrem anar a veure les persones que porten directament aquest expedient per
demanar-los que no executessin aquesta sentència i que ens donessin un temps per
resoldre la situació. L’entitat financera ens va dir de paraula,...... i en vàrem fer un
acte de fe, entenc que el CEM en tingués les seves reserves i tothom tenia pressió.
Hem estat de sort perquè amb el temps tot ha anat quadrant. No estarà resolt
definitivament si avui tira endavant aquesta modificació de crèdits, però el Bisbat té
ganes de vendre, nosaltres tenim ganes de comprar, tenim els diners i serà fàcil
acabar-ho. Vull afegir que entenc els vostres dubtes, les vostre reticències si jo
estigués a l’oposició no sé com m’ho prendria, però tenim un problema greu que per
poder-lo afrontar no tenim les eines ideals ni necessàries, no tenim el temps, no són
problemes fàcils de resoldre i, tot i així, amb aquests handicaps i amb aquests
condicionants hem intentat ser el màxim de transparents possible. Ens hem reunit amb
la Junta Consultiva del CEM en diverses ocasions, hi ha hagut dies més carinyosos que
d’altres, però estic convençut que quan les coses no han anat com tots desitjàvem, no
ha estat per mala fe ni mala voluntat per part de les parts, sinó perquè la situació és
complexa, que l’arrosseguem de molt de temps i que lamentablement nosaltres no
podíem dir una cosa que després no es pogués fer, per tant, hi ha hagut aquest acte
de fe, de tenir esperança que tots anàvem de bona fe. Hem trobat la solució de
casualitat, per tant, no cal que ens posem medalles i que som uns cracks, perquè si el
Bisbat no hagués volgut no estaríem en aquesta situació i si tots plegats no haguéssim
fet una bona feina tampoc. Aquest import es podia haver destinat a una altra cosa,
perquè hi ha moltes necessitats al municipi, però hi ha una part que sempre he parlat
amb els membres del CEM i que és que nosaltres no ens en podíem desentendre, tot i
que tècnicament ho podríem fer, perquè la responsabilitat de ser els continuadors
d’uns acords que si s’haguessin fet, bé o malament, el compromís de tot el consistori
hi era de donar suport a aquesta opció, per tant, havíem de buscar la solució encara
que jurídicament l’entitat financera no hagués atacat l’ajuntament, però per
responsabilitat s’havia de fer. Ara l’Albert ens explicarà tècnicament en què consisteix
això i després en Maurici la part econòmica?.
Sr. Clusella.- Al ser tan precipitat no tenim tanta informació com ens agradaria per
poder-la presentar als grups de l’oposició i el que no tenim és un topogràfic. Tenim
l’acord de compra dels terrenys que està ocupant el Pavelló Municipal i el camp de
futbol gran que segons cartografia va de l’ordre de deu a onze mil metres quadrats
aproximadament, tot i que ens ballen bastants números. El terreny s’ha qualificat
d’equipaments, el tècnic municipal ens ha fet una aproximació de la valoració i el preu
que es planteja de compra és un preu molt raonable. El fet de poder resoldre dos
temes d’una sola vegada, Camp de Futbol i Pavelló Municipal com a mínim ens permet
fer-hi alguna inversió que és necessària.
Sr. Santaeugènia.- Ja vàrem parlar la setmana passada que hi podia haver aquesta
possibilitat i la primera decisió va ser que els 66.000,00 euros que es destinaven a
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deute i que es proposaven a la modificació de crèdits que s’ha aprovat abans, de
moment no els hi posem, ja ho vàrem parlar a la Comissió Informativa, els traiem i
agraeixo a tots que s’entengués la urgència de la situació. A partir d’aquí, en Dionís em
truca dient que això està fet, necessitem tant i què et sembla. Doncs ho hem de fer, a
nivell de tresoreria hi ha els recursos i a nivell de pressupost es tractava de veure com
teníem les partides. Es va veure que hi havia un excedent que fent aquesta modificació
de crèdits podíem passar 130.000,00 euros a Capítol VI per fer la compra dels terrenys
i també va sortir l’oportunitat de destinar 82.000,00 euros a liquidar OPAS, deute.
Arribar a mig desembre i ser capaços de detectar aquest excedents. Des del principi de
la legislatura, del govern d’unitat, la seriositat, la prudència i el rigor que s’ha aplicat al
seguiment del pressupost ens ha permès arribar aquí, saber on som i que tenim
recursos per afrontar una operació d’aquest nivell. Com a Regidor d’Esports penso que
finalment Moià tindrà un equipament en terreny municipal, que serà el Pavelló i si és a
casa un tercer, tècnicament no hi podem invertir. A nivell econòmic s’ha rascat de
Capítol I, també tenim 30.000,00 euros que havien d’anar a amortització, 10.000,00
euros provinents dels càrrecs electes, interessos del deute que han estat més baixos
del previst i es tiba d’aquestes partides. Amb tot això dotem el Capítol VI amb
130.000,00 euros per la compra dels terrenys que inclou comprar i despeses i
82.000,00 euros que aniran a OPAS, i que és una recomanació d’Intervenció i que el
resultat final és rebaixar deute. Si s’aplica a un deute concret a nivell del Ministeri
d’Hisenda es veu amb uns ulls diferents, i amb això i les amortitzacions parcials que
anem fent del fondo, ens estan deixant tranquils respecte a reclamacions per retornarlo. Aquesta operació es podia fer tant a nivell de tresoreria com a nivell de pressupost.
A nivell de pressupost calia l’acord plenari a través de la modificació de crèdits.
Sra. Tarter.- Des del nostre grup volem manifestar el disgust que tenim amb l’actitud
de l’alcaldia en referència a què sempre en els plens s’havia manifestat que quan
s’hagués d’anar a reunions amb el Bisbat o fer qualsevol tràmit pel tema del CEM,
comptaries amb la resta de grups del consistori. No ha estat així, no ens has deixat
venir mai a cap reunió ni al Bisbat, ni a la Junta Consultiva, ni a Catalunya Caixa,
sempre ens hem ofert a acompanyar-te, per poder demostrar també que la voluntat és
fer tots els possibles per resoldre aquest problema, per tant volem manifestar l’actitud
que has tingut respecte a nosaltres. Dit això, evidentment aquí no estem per temes
emocionals, el disgust el tenim però no ens afectarà, per decidir què votarem avui. Per
tant, mirem d’analitzar l’expedient que ens heu posat sobre la taula i que hem de votar
avui, perquè per això sí que hi hem de ser no?. En aquesta modificació de crèdits es
demana de canviar 212.000,00 euros que tenim a diferents llocs i distribuir-los d’una
manera diferent. Es demanen 82.000,00 euros per OPAS ja ens ho va explicar
l’Interventor i no hi ha cap mena de problema, és anar incorporant al pressupost tota
la despesa de Moiàfutur i ja hi estem d’acord, i de cara als 130.000,00 euros indicar
que no estem aprovant la compra ni molt menys, només estem posant els diners en
una casella d’inversió per a comprar un terreny. Ahir vàrem demanar al regidor
d’urbanisme que fes una mica més d’explicació respecte a quin és el terreny que
podem comprar, introduir si més no un planell a l’expedient amb un requadre per
veure els metres exactes i què compràvem i agraïm al regidor que ens ha proporcionat
la informació de forma telemàtica. La decisió de comprar és competència exclusiva de
l’alcaldia fins a un import determinat, no cal acord de Ple. Nosaltres una vegada
tinguem el planell, comprar la porció del tema del Pavelló hi estem completament
d’acord, l’objectiu de l’Ajuntament és clar, sí que s’havia parlat d’obtenir aquest
terreny de manera diferent, però si hi ha un bon preu de compra ens sembla correcte i
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després hi ha un altre tema que és la porció que es marca en el projecte i que hi una
part de les instal·lacions del CEM, la gespa, les graderies, la barbacoa, quin és
l’objectiu que es marca l’Ajuntament per comprar?, doncs solucionar tot el que està
passant al CEM. Per poder decidir nosaltres què votem, perquè això ho votem tot junt,
no de forma separada, perquè sinó no votem res, ens cal que l’equip de govern ens
respongui una pregunta: amb la compra solucionem el problema del CEM?, amb la
compra del terreny és suficient per començar a pagar les quotes de la gespa?. Un cop
em contestis, depèn de la resposta....
Sr. Alcalde.- El que no podem fer com a Ajuntament, amb recursos públics, és pagar
uns actius d’una entitat privada si no es fa un conveni. Aquest conveni, tant la Junta
del CEM com l’Ajuntament, varen dir que s’havia de tenir i no es va fer en el seu
moment, aquest és el problema, per tant, què hem de fer nosaltres?, tenir com actius
aquells metres quadrats on hi ha els actius municipals que es fan. Nosaltres no
podríem pagar el que queda pendent de pagar del CEM, si el valor del que comprem no
encaixa amb el que hem de pagar, si comprem per valor de deu, podem pagar deu. El
que fem és comprar allà on hem d’invertir recursos públics, tenim l’espai dels
vestidors, però això és una altra operació de la que ara no n’estem parlant, i el que
tenim és una cosa que ja no s’havia d’haver fet fa trenta anys, que és construir un
Pavelló Municipal, per tant, recursos públics, a casa d’un tercer. És el mateix que ens
ha passat a Les Faixes, que també hem hagut de córrer. El que proposem aquí és fer
una modificació de crèdits per tenir el crèdit disponible per a poder fer una operació de
compra que se’ns va confirmar el dilluns i el que queda pendent, estem convençuts
que ho podrem pagar, perquè el valor del que comprem correspon al que haurem de
pagar de deute pendent.
Sra. Tarter.- Torno a fer la pregunta, o nosaltres no ho hem entès...
Sr. Navarro.- Jo vull fer un petit incís. Ahir vàrem tenir una reunió amb l’Interventor i
que si haguéssim pogut mantenir dues reunions més, potser la nostra postura seria
una altra, però com que no les hem pogut tenir...si haguéssim esperat a dilluns... Ahir
ja déu ni do les coses que ens varen aclarir i el que vaig percebre de l’Interventor no
és el que ens estàs dient. Jo no ho vaig entendre així, però com que no està per escrit,
condiciona molt el nostre vot.
Sr. Acalde.- Avui el que estem fent és l’aprovació d’una modificació de crèdits per
alliberar unes partides pressupostàries per poder fer front a la compra de l’actiu, del
terreny. Si de la resta teniu dubtes, això no ho aprovem avui, ho tornem a parlar amb
l’Interventor i ja està.
Sra- Tarter.- La pregunta em sembla que l’he feta bastant concisa i clara, la compra
del terreny ens permetrà començar a pagar?, no hem de fer res més?. Compraràs i
l’endemà de fer la compra podem pactar amb Catalunya Caixa el crèdit?.
Sr. Alcalde.- Evidentment.
Sr. Navarro.- Doncs l’Interventor ahir no ens ho va dir així i no hi ha cap informe que
digui això. Nosaltres tenim aquest dubte.
Sr. Alcalde.- És que no li hem demanat a l’Interventor un informe per fer això.
L’informe que li hem demanat és per fer una modificació de crèdits per alliberar
recursos per fer front a aquesta compra. Si no esteu d’acord amb la compra...
Sr. Navarro.- No, no, amb la compra sí...
Sr. Alcalde.- És que avui no estem parlant de la compra...
Sr. Navarro.- Sí, però la compra la faràs tu, perquè com que ja t’ho permet la llei. El
problema del CEM no acaba comprant el terreny, acabarà quan començarem a pagar
les quotes del crèdit, que es subrogarà, o no sé, bé tampoc ho tenim per escrit...Bé, si
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hi haguéssim estat , si t’enganyaven a tu també ens enganyaven a nosaltres, però ara
és clar si això no passa, ens ha enganyat el que ens ho ha dit, per això ens vàrem
brindar d’anar-hi perquè poguéssim dir... diguem que l’Interventor ens ho va explicar
diferent, ens va dir que per fer front al crèdit havíem de fer un segon pas.
Sr. Alcalde.- Home, d’entrada hem de valorar el que val això..Una cosa és comprar el
terreny i la gespa és el crèdit que està pagant el CEM no?. Estem d’acord fins aquí?.
Nosaltres no podem comprar una cosa que valgui, és a dir, no podem pagar per sobre
del preu del que valgui això, la gespa, el que hi ha a sobre. No sé si això és diferent
del que us ha dit l’Interventor. El que estem fent és comprar el terra, si comprem el
terra, la gespa no serà nostre.
Sra. Tarter.- Necessitem que sigui nostra per a pagar el crèdit.
Sr. Alcalde.- És clar.
Sra. Tarter.- La gespa i prou.
Sr.Alcalde.- Home, l’altre ja ho haurem comprat.
Sra. Tarter.- Em refereixo a la resta d’instal·lacions que hi ha sobre la parcel·la que
comprem. Necessitem que siguin nostres per pagar el crèdit?.
Sr. Alcalde.- De què estàs parlant?
Sra. Tarter.- De les graderies i de tot el que hi sobre el terreny.
Sr. Alcalde.- Això és una cosa que hem de parlar amb el CEM.
Sra. Tarter.- No, però la pregunta és: necessitem, per tal que l’Interventor ens
autoritzi a pagar els 188.000,00 euros pendents de capital, que només la gespa sigui
nostra a part del terreny, o necessitem que totes les instal·lacions que hi ha sobre el
terreny siguin municipals?
Sr. Alcalde.- Això ja ho vàrem parlar amb la Junta en el seu moment. Aquí tenim
dues qüestions: una és els vestuaris, això és una cosa i l’altra és que comprem una
parcel·la en la que podríem fer una segregació i treure’ls, així i tindríem aquí una cosa
que no és interessant per ningú, aquest triangle, què en fem d’això? El que hem de
parlar encara és què fem amb aquests dos actius, un solucionar el tema del segon
marró que és els vestuaris i l’altre què fem amb aquestes graderies, però això no té
res a veure amb el que estem fent avui, una modificació de crèdits per disposar de
partida per poder fer la compra.
Sr. Navarro.- Diguem que sí que hi té a veure, perquè si comprem i no solucionem el
problema ens podem posar orelles de burro. L’Interventor ens va dir que hi ha set o
vuit passos a fer. Si feu el primer hauríeu de tenir una mica més lligat el segon, perquè
si per no tenir-ho lligat s’encalla...un dubte nostre era: es pot escripturar a primers de
l’any que ve? I ens va dir que sí. Si no es gasten els diners fins l’any que ve, no passa
res?. No. Aquests 188.000,00 euros que es deuen de crèdit ell ha de tenir una
valoració del que rep del terreny que hi ha d’entrar tot, perquè sinó no serà aquesta
valoració i haurem comprat el terreny i estarem com ara.
Sr. Alcalde.- Ho torno a explicar per deixar-ho més clar. Nosaltres el que estem fent
avui és alliberar recursos públics per poder fer una operació de compra val? Quan
hàgim de fer l’operació de compra que està previst fer-ho a finals d’any, amb
compromís o de la manera que sigui, ho hem d’acabar d’aclarir. La resta, el deute que
hi ha amb el CEM, que té un deute amb l’entitat financera, per tant, aquells diners que
tenim apartats pressupostàriament per fer-hi front són una altra part de la negociació,
com també hem de parlar amb l’entitat financera si ens condona o no els interessos de
demora que ja ho tenim mig parlat. Avui alliberem o no alliberem aquests recursos per
poder fer front a això. Em tinc per no gaire llest però no per gilipolles, perdoneu però
és que m’esteu posant...No farem una compra d’una cosa,.... perquè l’Interventor no
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ens deixarà, sort n’hi ha d’ell i no de mi,.... i arribarem a un acord amb el CEM de si
hem de fer alguna cosa, perquè això ara mateix no és propietat nostra. Avui debatem
alliberar uns recursos per a fer una operació de compra. Els detalls de la compra si la
valoració de la gespa correspon o no correspon al deute que hi ha penjat, si
aconseguim o no, liquidar els interessos de demora, serà molt difícil de justificar fernos càrrec del deute i d’uns interessos de demora d’una cosa que nosaltres com
Ajuntament no ens hi hem compromès. Tot això ho tenim previst, per això et deia, i
potser no m’he explicat bé, és que nosaltres per a fer front a això, una cosa és
comprar el sòl, l’altra fer-nos càrrec del deute pendent i del nou deute que s’ha de
correspondre amb els actius que es compren, no podem, amb un actiu que estigui
valorat en deu, pagar-ne cinquanta. No ho podem fer amb recursos públics. Ara ens
hem entès?
Sra. Tarter.- Més o menys. Els 188.00,00 euros que hi haurà, has de buscar que
corresponguin a la despesa dels 188.000,00 euros que tindrem amb la compra que
també hagi estat de 188.000,00 euros o el que sigui.
Sr. Alcalde.- Això l’entitat financera ho sap perfectament.
Sra. Tarter.- Comprem per 125.000,00 euros terreny de Pavelló i terreny de gespa,
per tant aquest diferencial que ja sabem que hi és de 125.000,00 euros, menys el
terreny del Pavelló que no entra dins la valoració....per tant estàs dient que de
100.000,00 euros fins a 188.000,00 euros que és el deute que hi ha pendent, aquests
88.000,00 euros també hi ha de ser d’actius per allà?.
Sr. Navarro.- No, 100.00,00 euros és el terreny, entre tot ha de sumar 288.000,00
euros. Si el terreny el comprem per 100.00,00 euros però el valoren per 288.000,00
euros ja no ens han de cedir res, però si el terreny en comptes de 100.00,00 euros el
valoren en 88.00,00 euros, hem de rebre 188.000,00 euros del crèdit més aquest
20.000,00 euros que no hi arribaríem, amb què ens ho donaran?, la gespa ho val?, ens
donaran la gespa només?. Això és el que ens va explicar l’Interventor ahir. Com que
no tenim aquestes valoracions és difícil això. Aquests passos que fareu nosaltres no els
hem fet i clar votar això... No volem posar pals a les rodes, la nostra situació és
abstendre’ns, jo pensava que ja començàveu a lligar aquests altres passos, que ja sé
que és molt precipitat i nosaltres no els entenem. El que va dir l’Interventor, compreu
el terreny i com que heu de pagar 188.00,00 euros i del terreny en pagueu 100.00,00
euros, o el que sigui, aquests 100.000,00 euros més els 188.000,00 euros són
288.000,00 euros. Si el terreny el valoren en 150.000,00 euros hem de rebre
130.000,00 per arribar als 288.000,00 euros i aleshores podrem gastar. Jo ho vaig
entendre així. M’hauria agradat tenir més dies.
Sr. Alcalde.- Tindràs més dies, perquè l’operació de compra ja la farem.
Sr. Navarro.- Ja ho sé, però com que ho esteu negociant, ens abstenim i feu-ho, com
que no som a negociar, ni som a veure-ho, si us torneu a reunir amb el CEM tampoc hi
serem, si no hi hem estat fins ara, tampoc té sentit que hi siguem ara, però no hi
volem pas posar cap impediment. Per altra banda quan veiem aquests documents, diu
que comprem un terreny esportiu, però no ens diu ni on el comprem. Ara ho sabem. Si
això ho volem fer que puguem votar per no picar-nos els dits, tampoc tenim temps de
consultar-ho, perquè nosaltres no tenim un partit al darrera que li puguem passar un
fax i ens ho digui, però tampoc volem posar problemes. Ja pensem que hem de salvar
el CEM, però quan has dit la pressió, ara ens la poseu de cop i volta amb dos dies a
nosaltres per votar-ho, però aleshores quan dius, el Bisbat no ho va voler cedir, no sé
què li vàrem demanar aleshores i quan jo preguntava a l’Albert perquè no ho comprem
tot i resolem el tema dels vestuaris, em va dir que el Bisbat no ho volia. Hi hem anat
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nosaltres, per comprar-ho tot? No, doncs m’estimo més quedar-ne al marge i donarvos carta verda perquè entenc que ho esteu fent molt bé. També m’agradaria més un
canvi de cromos, en un Ajuntament tan endeutat ara augmentar el patrimoni..., en el
Pla d’Ordenació, el més lògic és que ens ho haguessin cedit. No ho acabo d’entendre
tot això.
Sr. Alcalde.- Insisteixo la situació és anormal i les solucions són les que són. Ja
volíem buscar una solució que no ens costés ni un duro, al Bisbat no volien saber res
de l’Ajuntament de Moià, tenien molt bon rotllo amb nosaltres però no volien fer ni un
paper, i això la Junta ja ho sap i l’única opció que ens ha quedat ha estat poder-ho
comprar.
Sr. Navarro.-Però tot no ho comprem?
Sr. Alcalde.- Però què en fem nosaltres de comprar unes pistes de tenis i una
piscina?. No ho podem comprar, no té cap sentit, ara es tracta de solucionar un
compromís que va agafar l’Ajuntament.
Sr. Tarter.- Vist el públic que tenim avui, potser seria interessant escoltar l’opinió de
la gent de la Junta del CEM.
Sr. Alcalde.- És el que ara anava a proposar.
Sra. Tarter.- Ja que tenim gairebé el CEM en ple, no sé si a nivell de reglament
poden intervenir, però sí que és potestat teva parar el Ple i si ells ho creuen oportú
intervenir abans de les votacions ja que són els afectats. Aquests temes de país seria
interessant aprovar-los per unanimitat i sentir la seva opinió també és interessant. Ja
que no ens convides a les reunions quan vas amb ells enlloc, com a mínim que els
puguem sentir de primera mà.
Sr. Alcalde.- Ho tenia previst i no contesto l’altra part de la pregunta.
Avui farem una excepció de donar el torn de paraula als representants del CEM.
Normalment ho fem al final de la sessió i ara aturem el Ple, no constarà en acta cap
intervenció.
S’atura el Ple per donar pas a les intervencions dels membres del CEM.
Finalitzades les intervencions es continua la sessió del Ple.
Sra. Tarter.- Nosaltres donarem suport a la compra i hi votarem a favor. Al moment
de la signatura recordem de valorar tot el que aquí s’ha debatut.
Sr. Navarro.- Nosaltres ens abstindrem, com que no hem estat a les reunions i
pensem que ja ho fan bé, ens abstenim i que ho facin.
Sr. Alcalde.- Nosaltres està clar que votarem a favor, no ens han convençut les
opinions dels altres grups. Que consti en acta que el mateix obscurantisme, la mateixa
poca informació que tenia en Llorenç el dilluns a la tarda, la tenia en Maurici i crec
recordar la Glòria. És evident que la confiança entre els grups ja fa molt de temps que
s’ha trencat, no existeix i ni se li espera. Capegem les coses com podem, i estic molt
content perquè avui hi ha hagut gent que no acostuma a assistir als plens, i que tot
han estat felicitacions per l’equip en els altres temes, per tant, s’ha donat sempre la
informació, s’ha parlat, s’ha discutit i que queda molt clar que l’únic “fallo” sóc jo.
Sr. Navarro.- La confiança és pels dos cantons, nosaltres sentim que no se’ns té
confiança quan no se’ns convida a aquests llocs, per això després la perdem amb els
de l’altre cantó.
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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 sis vots a favor del grup
Municipal Ara Moià, quatre abstencions del grup municipal Entesa per Moià, i dos vots
a favor del grup municipal Convergència i Unió aprova el present dictamen.
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 320 AL 341 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. 320/2014 al núm. 341/2014,
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.
6. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS DE DATA 19 DE NOVEMBRE I 3 DE DESEMBRE DE 2014
Es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la
darrera sessió plenària ordinària del dia 20 de novembre de 2014, en les sessions
celebrades en dates:
19 DE NOVEMBRE I 3 DE DESEMBRE DE 2014
C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
7. MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i
alguns membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions,
va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat
i alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i que, finalment,
no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de
Catalunya perquè interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa
que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
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A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es
donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar
interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la
vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau,
per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i
usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern
de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit
es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les
llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar
aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques
per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui
són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin
coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.
ACORDS
PRIMER.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de
l’organització i execució del citat procés democràtic.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents,
i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majorai absoluta dels dotze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori, amb cinc vots a favor del grup
Municipal Ara Moià, una abstenció d’un regidor del grup municipal Ara Moià, quatre
vots a favor del grup municipal Entesa per Moià, i dos vots a favor del grup municipal
Convergència i Unió aprova el present dictamen.
PREGUNTES
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Sra. Tarter.- Voldria saber si tenim les liquidacions del cànon del contracte de
menjadors escolars, saber què ha suposat, què s’ha cobrat del curs 2013-2014.
Sra. Mascaró.- No tinc la informació exacte, ja t’ho faré arribar.
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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