
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 29 DE GENER DE 2015, NÚM. 1

Data i hora d'inici: 29 de gener de 2015 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: 29 de gener de 2015 a les 21.25 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens 

RELACIÓ D'ASSISTENTS

Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio 

Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca 
Sra. Glòria Mascaró i Crusat 
Sr. Joan Capdevila i Clarà 
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas 
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés 
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà 
Sr. LLorenç Fort i Vidal
Sra.  Sara Verdaguer i Vilaró
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans 
Sra. Maria Mercè Monrós  i Tarté

Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà

O R D R E   D E L   D I A

A - ASSUMPTES A DELIBERAR 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 18/12/2014

B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 342 AL 372 DEL
2014 I DEL NÚM. 1 AL 22 DEL 2015

3. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA
SESSIÓ DE DATA 17 DE DESEMBRE DEL 2014 

C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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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 conformitat 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, la següent proposta presentada pels grups municipals d’Entesa
per Moià i Convergència i Unió:

SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SEGUINT LES INDICACIONS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D’INICI DELS TRÀMITS PER PART DE LA
DIPUTACIÓ PER PODER INICIAR ELS TRÀMITS D’ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI
PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS.

Sotmès a votació el Ple Municipal, per unanimitat dels assistents amb tretze vots a
favor dels tretze regidors que integren el consistori acorda la inclusió de la present
proposta a l’Ordre del Dia del present Ple la qual sotmetran a debat i votació.

A - ASSUMPTES A DELIBERAR 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 18/12/2014

L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data 18 de desembre de
2014,  que  s’ha  lliurat  a  tots  els  regidors,  es  considerarà  aprovada  si  no  hi  ha
objeccions per part dels assistents.

Es formula la següent esmena:

Sr.  Fort.- A la  pàgina 19 punt  “Sobre  moció  d’autoinculpació”  manca  el  nom del
regidor Albert Clusella, que es va abstenir en la votació.

El Sr. Alcalde proposa que es resolgui aquest error material fent la inclusió en l’acta
definitiva, declara aprovada l’acta per unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre
corresponent.

PROPOSTA SOBREVINGUDA INCLOSA A L’ORDRE DEL DIA DEL PRESENT PLE

2. SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SEGUINT INDICACIONS DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’ INICI DELS TRÀMITS PER PART DE LA
DIPUTACIÓ  PER  PODER  INICIAR  ELS  TRÀMITS  D’ADSCRIPCIÓ  DEL
CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS

ANTECEDENTS 
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Els municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, L’Estany, Moià,
Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Ma d’Oló i els Consells Comarcals del
Bages i del Vallès Oriental van decidir l’any 1994 crear voluntàriament el Consorci per
la Promoció dels Municipis del Moianès per a donar resposta a la situació de desconcert
que  la  crisi  del  tèxtil  dels  anys  90  va  provocar  en  el  territori  .  El  17.12.1996 el
Departament  de  Governació  autoritzà  la  constitució  del  Consorci.  L’any  1997  la
Direcció General d’Administració Local inscriu el Consorci al Registre d’entitats locals
amb  codi  9811800000.  L’any  2002  s’incorpora  la  Diputació  de  Barcelona  com  a
membre, i  l’any 2005 l’Associació  de Serveis Turístics.  L’any 2012 (31.07.2012) la
Diputació de Barcelona es separa del Consorci. Actualment, doncs els membres del
Consorci  són  13 (  10 Ajuntaments,  2  Consells  Comarcals  i  l’Associació  de  Serveis
Turístics ). 

FONAMENTS DE DRET I NOTES INFORMATIVES 

  Llei  estatal  27/2013  de  27  de  desembre  de  racionalització  i  sostenibilitat de
l’Administració local.(LRSAL) 

  Llei Estatal 15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector públic i altres
Mesures de Reforma Administrativa 

  Capítol 2.-Decret 179/1995 de 13 de juny Reglament d’Obres Activitats i Serveis que
regula els procediments i requisits relacionats amb els Consorcis 

  Nota  explicativa  de  la  Reforma  Local  del  Ministeri  d’  Hisenda  i  Administracions
públiques (5/03/2014)

  Nota  explicativa  del  Departament  de  Governació  i  Relacions  Institucionals “Nota
explicativa sobre l’aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la Llei 27/2013 de
27 de desembre .(16/04/2014) 

  Nota penjada al Municat “Nota relativa a l’aplicació de la normativa bàsica estatal en
matèria de consorcis de participació local “(20/11/2014) 

  Carta de la Direcció General d’Administració Local de data 28.10.2014  En totes les
normatives  i  documents  i  notes  d’aplicació  de  la  normativa  que  es  detallen  a
continuació  es  manifesta  que  el  termini  únic  per  l’adscripció  dels  Consorcis  i  la
corresponent modificació dels Estatuts la data és 31/12/2014 

MOTIUS DE LA SOL·LICITUD 

En data 31.12.2013 va entrar en vigor la llei estatal 27/2013 de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Aquesta llei inclou dues grans
modificacions normatives:

  Obligatorietat d’adscripció. Disposició addicional 20a de la llei 30/1992.Règim jurídic
dels Consorcis.
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Regula que els Consorcis han d’estar adscrits a una administració pública d’acord amb
uns criteris relacionats en la llei. La Disposició transitòria 6a LRSAL determina que els
Consorcis han d’adaptar els Estatuts a la nova llei en el termini d’un any, que finalitza
el 31.12.2014 

  Competències . Modificació de diversos aspectes de la Llei 7/1985,reguladora de les
bases de règim local. En el cas del Consorci del Moianès el que més afecta és l’article
1.tres .On detalla com queda redactat l’article de la LBRL i concretament art.4 que fa
referència a les competències “impròpies” o diferents de les pròpies. 

“ Les entitats locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i les
atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt
de la Hisenda municipal ,d’acord amb els requeriments d’ estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera ... “ 
Aquestes dues modificacions,  afecten directament al  Consorci  per  la  promoció dels
municipis del Moianès, ja que existeix un risc de tancament del Consorci davant la
impossibilitat d’adscriure’l a l’Ajuntament de Moià. 

Els  Consorcis  s’  han  d’adscriure  obligatòriament  a  una  administració  pública  del
Consorci  i  segons  els  requisits  establerts  actualment  s’hauria  d’adscriure  a
l’Ajuntament de Moià. 

  La  majoria  dels  serveis  actuals  que  presta  el  consorci  excepte  promoció
turística (promoció econòmica, foment de l'ocupació, suport creació empreses,
formació, ...) són serveis “impropis”

  Segons l'LRSAL, les administracions només poden prestar serveis impropis en
el marc de l'article 7.4 de LBRL modificat per l'ARSAL. Aquest article requereix
dos requisits materials : que l'entitat no tingui un pla econòmic-financer aprovat
(no  posi  en  risc  la  sostenibilitat  financera  de  l'entitat)  i  que  no  existeixin
duplicitats

  Per tant l’adscripció de l’Ajuntament de Moià és inviable ja que la seva situació
en termes econòmics  és molt  complexa i  delicada i  per  tant  no pot prestar
serveis impropis perquè incompliria l’art 7.4 de la LRSAL 

Durant l’any 2013 hem realitzat diferents reunions i trobades amb la Hble. Consellera
de Governació Sra. Joana Ortega i el Secretari de Cooperació Sr. Marc Prat, així com
amb els diferents grups parlamentaris, per manifestar la preocupació davant l’aplicació
de la normativa de la llei estatal 27/2013 al Consorci del Moianès i el risc que suposa
amb el possible tancament del Consorci.

Entre d’altres, algunes de les reunions: 5 de setembre de 2014 es va celebrar una
reunió a Granera , el dia 15 d’octubre en la Interpel·lació al Parlament, el 30 d’octubre
el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 153/X, el 27.11.2014 es va celebrar
una nova reunió al  Parlament de Catalunya amb la amb Hble.  Vicepresidenta Sra.
Joana Ortega, el Secretari de Cooperació Sr Marc Prat, els deu Alcaldes del Moianès i
representants dels Grups Parlamentaris, etc... 
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En aquestes diferents reunions i espais la Hble. Vicepresidenta ha manifestat i en la
última es va comprometre a : “... El Consorci no corria cap risc perquè s’adscriurà a la
Diputació de Barcelona ...” 

Seguint les indicacions, d’acord a la normativa vigent , per tal de que el Consorci es
pogués adscriure a la Diputació de Barcelona caldria que la Diputació de Barcelona
s’incorpori  com a membre de ple  dret  al  Consorci  del  Moianès i  posteriorment cal
realitzar la modificació dels Estatuts en la que s’ha de formalitzar l’adscripció. 

Els 10 Ajuntaments estem molt preocupats perquè a 17.12.2014 queden 7 dies hàbils
pel  dia  31.12.2014,  data  límit  que  la  llei  LRSAL  estableix  perquè el  Consorci  s’ha
d’haver adscrit obligatòriament a alguna administració i hagi realitzat la corresponent
modificació i adaptació dels Estatuts.

Per  altra banda abans del  31.12.2014 hi  ha moltes decisions que cal  prendre que
afecta  als  usuaris  (17.112  visites  durant  l’any  2014)i  que  cal  informar-los  de  la
continuïtat de programes i serveis,  i  davant de la incertesa no podem prendre cap
decisió en ferm .

I alhora volem manifestar que aquest Ajuntament com els nou restants, estem molt
preocupats davant de la possible no continuïtat del Consorci , un instrument molt útil i
eficient  pels  habitants,  empreses,  Ajuntaments  i  entitats  d’aquest  territori  que  ha
obtingut molt bons resultats:

Suport a la creació i manteniment de llocs de treball (1.153nous llocs), a la creació de
noves empreses (508 noves empreses assessorades) la millora de la qualificació dels
habitants (190.056 alumnes), a la promoció turística del territori (113.727 turistes), la
dinamització dels sectors econòmics estratègics, etc.., 

Aquests  resultats  s’han  assolit  sense  endeutar-se.  El  Consorci  està  sanejat  i  és
sostenible econòmicament 

Que d’acord a les indicacions i al compromís de la Hble. Consellera de Governació Sra.
Joana Ortega i  al  seu compromís de que el  Consorci  del  Moianès s’adscriuria  a la
Diputació de Barcelona, per evitar el risc de desaparició i tancament del Consorci del
Moianès, 

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que per tal d’ iniciar els procediments
de la incorporació com a membre de ple dret de la Diputació de Barcelona al Consorci
del  Moianès,  (d’acord  als  Estatuts  del  Consorci  i  a  la  normativa  corresponent),  la
Diputació de Barcelona sol·liciti la incorporació a aquest Consorci abans de finalitzar
l’any  2014,  per  tal  de  poder  iniciar  els  tràmits  de  l’adscripció  i  la  corresponent
modificació i aprovació dels Estatuts i així donar compliment a la Disposició transitòria
6 ena de la llei 27/2013 en relació al tema de l’adscripció amb l’ inici de l’expedient
abans de la data límit establerta 31.12.2014.
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SEGON .- Comunicar el present acord al Consorci del Moianès perquè el trameti a la
Diputació de Barcelona , al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’ Hisenda, si s’escau.

TERCER.-  Delegar al  President  del  Consorci  per  la  realització  de  tots  els  tràmits
oportuns per l’execució dels presents acords.

Sra. Tarter.- Explicar el perquè hem demanat introduir aquest punt al ple. Hem fet
una transcripció literal del decret 6/2015 on es demanava la ratificació per Ple. En la
Comissió Informativa sí que constava la ratificació del decret 6/2015 en l’ordre del dia.
Cal informar i deixar constància en el Ple que els grups d’Entesa i Convergència vam
votar  en contra  de  la  ratificació  del  decret,  en  tot  moment  vam dir  que estàvem
completament d’acord en fer aquesta sol·licitud que Diputació s’incorporés al consorci,
no estàvem d’acord en el format, que s’hagués decidit fer un decret d’alcaldia, quan és
competència del Ple i per tant, demanàvem que en el Ple es posés com una proposició
d’acord i que llavors ho votaríem a favor, la sorpresa va ser dilluns quan, després de
veure l’ordre del dia, veiem que no hi ha cap punt en aquest efecte i llavors els dos
grups vam decidir que s’entrés per urgència en el ple per poder votar i que el ple de
l’ajuntament  de  Moià  pogués  demanar  que  Diputació  de  Barcelona  s’incorporés  al
Consorci  del  Moianès  com estan  fent  els  altres  plens;  Castellterçol  ho  va  aprovar
aquest dimarts. La urgència la va explicar l’Albert en la Comissió Informativa. Aquest
és el motiu.

Sr. Clusella.- Com que a la Comissió Informativa no hi havia el Dionís, el que vaig
entendre no va ser que es demanés incorporar-ho al ple.

Sr. Guiteras.- Jo vaig tenir una reunió amb el Llorenç, el Joan Maria Navarro, la Maria
Tarter i la Mercè Monrós on vaig explicar el perquè d’aquest decret i perquè es va fer
via decret, per dues raons: primer que és una de les coses més “friquis” que hauré fet
en la meva vida; segon, si ho hagués passat per la via d’urgència en el mateix ple on
ja  teníem la  modificació  de  crèdit  i  com que  sempre  les  meves  formes  ofenen  a
tothom, doncs vaig pensar que es podia fer per decret i ja n’hi havia prou i es podia
ratificar en aquest ple. Ja us vaig dir que aquest decret era una cosa surrealista gràcies
a Convergència i Unió i la vice-presidenta Joana Ortega. Dic gràcies a Convergència i
Unió  perquè el  grup al  Parlament  s’ha omplert  la  boca dient  sí  a  la  Comarca  del
Moianès i a l’hora de la veritat ha posat tants pals a les rodes com ha pogut; i dic
també gràcies a alguns grups de Convergència i Unió d’alguns municipis del Moianès
perquè no han ajudat gens ni mica a que això es pogués desencallar.  Dit això, la
Diputació té aquesta petició per part del govern, la Diputació de Barcelona mai ha
estat a favor d’adscriure el Consorci del Moianès i ha sigut a base de pressions i de
poder intentar parlar amb tothom que la Diputació de Barcelona es va reunir  amb
nosaltres uns dies abans d’acabar l’any per poder resoldre això; dir també que els
vostres companys de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya i també per part
vostre heu estat dient sempre que el Dionís és un histèric perquè això de l’adscripció
havia de ser una altra cosa. Dic això perquè és el que m’han fet arribar tant des del
vostre grup al Parlament de Catalunya com algunes de les persones que hi ha allà, a
les reunions dels grups de Convergència i Unió del Moianès. 
Això que es diu aquí i que voleu passar, i us agraeixo moltíssim que ara tots els grups
doneu suport a aquesta petició i que la presenteu vosaltres, em sembla fantàstic, això
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ja  hauria  d’estar  arreglat  des  de  fa  molt  temps.  I  el  què  diu  aquí,  tant  la
vicepresidenta, com el Sr. Marc Prat, com el Sr. Corominas, com el Sr. Turull, s’han
omplert  la  boca  sempre  de  dir  que  era  un  histerisme i  que  no  calia  fer  això;  si
haguéssim trobat una mica més de suport per part del territori i per part del grup de
Convergència i Unió aquí no ens trobaríem ara. Ara mateix aprovarem aquesta moció,
com no pot ser d’altra manera, però sense més acritud, sense el simple reconeixement
dels fets, dir que en bona hora, tot i això benvinguts.

Sra. Tarter.- Els temes del Parlament ho deixem pels diputats. Nosaltres vam deixar
molt clar que estàvem a favor que Diputació s’incorporés. Aquesta carta com bé diu,
parla que això ho tenies el 17 de desembre, si de cas, si es podia  fer per decret
perquè no ho volies fer d’urgència es podia fer abans d’acabar l’any, no el  sis  de
gener; però bé, són temes que no ens posarem mai d’acord, jo et respecto i espero
que  tu  respectis  també  la  nostra  opinió  i  desencallar  això,  més  que  tot  perquè
Diputació avui tenia ple i no estava a l’ordre del dia, la incorporació, suposo que estan
esperant  que  els  deu  pobles  es  manifestin,  per  tant,  veient  que  Castellterçol  ho
aprovaven dimarts, doncs que no esperem a febrer, per això vam demanar-ho.

Sr. Guiteras.- Es va fer via decret perquè el què aprovem no té cap ni peus, això és
súper deixadesa del Govern de la Generalitat i crec que el grup d’aquí Moià no ha fet la
feina  que  havia  d’haver  fet;  en  comptes  d’estar  tota  l’estona  intentant  buscar
subterfugis, com endarrerir les coses amb una consulta quan hi ha una norma i una llei
molt clara, i a més a més, el problema no és la consulta, és que no es fa amb les
garanties que s’hauria de fer, si es vol fer ben fet, i això no s’ha respectat; i a més a
més,  ens obliga el  Govern,  el  grup de Convergència i  Unió al  Parlament,  i  també
gràcies al no suport d’alguns dels grups de Convergència i Unió del territori a incomplir
per tres vegades la llei que ordena la creació de la comarca; això vol dir, que ens
saltem la norma, que ho condicionem a una consulta no vinculant, que si un municipi
surt el no d’una consulta no vinculant condiciona absolutament els deu municipis, quan
la llei no permet això. Per tant, ara el què estem fent amb aquest decret, que ja us
vaig dir que em feia vergonya presentar però que m’obligueu a presentar-lo, que no
tinc cap problema perquè amb les que m’he menjat no em vindrà d’aquesta, a fer una
“xapussa” gràcies a la vostra col·laboració. Jo ja no tinc res més a dir, ja ho he dit tot,
endavant les atxes.

Sra. Tarter.- El dubte que tinc és el què has comentat d’això del no, que si un vincula
a  l’altre,  de  tot  això  no  en  tinc  constància  de  què  estàs  parlant,  suposo  que  és
informació que tens com a Diputat, més que com Alcalde.

Sr.  Guiteras.-  És  el  què  heu  estat  parlant  vosaltres  amb  els  grups,  amb  el  Sr.
Coromines, aquí a Can carner per exemple.

Sra. Tarter.- No és veritat.

Sr. Navarro.- Només volia dir un parell de coses; que a la junta de portaveus vas dir
que no ho presentaries perquè no era el bo. Penso que si l’haguessis presentat al ple
també haguéssim dit que sí. Hem anat una mica tard a fer els deures per adscriure a la
Diputació  de Barcelona com va fer el  Consorci  de Residus de Manresa que ens va
demanar  això,  si  aquest  pas  s’hagués  fet  de  nosaltres  aprovar  als  plens  dels
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ajuntaments, demanar això amb més dies haguéssiu tingut el nostre suport com hi és
ara, no que no hi hagueu treballat durant aquest temps, el contrari, si us entenc, i la
comarca la volem i el Consorci el volem, no ens va agradar això, i per acabar, dilluns
vaig trucar a la Maria a veure si li havies dit res, perquè potser si ens assentàvem
dilluns el podíem posar a l’ordre del dia i no passava res, i ningú ens va dir res des de
dijous i  pensem que podíeu haver  mogut  fitxa  i  no  l‘heu moguda,  per  això l’hem
presentada així, i no diem en cap cas que no hi hagueu treballat. Això dels grups,
nosaltres tenim molt poca força, l’única força que tenim és als plens de l’ajuntament
de Moià, que si som tretze a decidir-ho és tota la força que tenim, perquè si es fa per
decret  no  tenim  aquesta  força.  Nosaltres  ja  ho  vam  dir  que  tindreu  el  nostre
recolzament en tot això de la comarca en tots els plens d’aquí, ara nosaltres no podem
trucar a cap porta de cap partit perquè no en tenim cap a darrera.

Sr. Guiteras.- Per aclarir. Has llegit la moció, suposo. Tot això ho porto denunciant
des del mes de gener del 2013, i des del mes de febrer, fent reunions. Aquí el que hi
ha és una clara voluntat per part del govern i per part de Convergència i  Unió al
Parlament de Catalunya de no fer això; per tant, el que hem estat fent com a bons
pacients, en ares de màxim consens, és intentar parlar i comentar amb tothom i que
ningú s’enfadi,  doncs creure’ns el  govern; en aquesta reunió de data vint-i-set  de
novembre, la molt honorable vicepresidenta i el Sr. Marc Prat, secretari de Cooperació,
ens van dir a tots els alcaldes i als grups parlamentaris, que el què havíem de fer era
incomplir la norma, per tant, Joan, no és que vingui tard, no és que fem les coses a
última hora, em podeu dir moltes coses de l’Ajuntament que faig les coses a última
hora, però aquí que està tot absolutament documentat, i absolutament portat; mira la
resolució 153/10, de 30 d’octubre, la moció deia que entrés per via d’urgència la llei de
la creació de comarca en el proper ple; s’hi s’hagués aprovat, que hi havia els vots a
favor d’ICV, el de PSC, Esquerra Republicana, l’abstenció del PP, l’abstenció de la CUP,
i  l’abstenció  de  Ciutadans,  s’hagués  aprovat,  fins  i  tot  amb  el  vot  en  contra  de
Convergència i Unió. Però resulta que teníem gent del territori que això ho hagués vist
malament perquè l’alcalde de Moià i diputat, s’hagués aprofitat del seu lloc i el seu
escó com s’ha inflat de dir moltes vegades Convergència i Unió, per aprovar-ho, ja
estaria  solucionat;  si  alguna  cosa  crec  que  em  mereixo  una  reprovació  total  és
d’aquest dia no haver deixat amb el cul a l’aire a qui s’ho mereixia, perquè no estaríem
en aquesta situació, ja estaria acabat i, perdona Joan, per això em nego a acceptar
que les coses s’han fet a última hora i que no s’han planificat. S’han planificat, s’han
fet amb la màxima bona voluntat, perquè si no et creus la vicepresidenta del govern ja
no sé a qui ens hem de creure i al final ha passat el que  ja denunciàvem, estem a dia
29 de gener de 2015, la Diputació de Barcelona no ha fet la petició formal d’entrar al
Consorci, el govern no ha arreglat i ha incomplert un compromís que és la resolució
aquesta que deia que el 31 de desembre s’havia d’haver adscrit i solucionat el tema
del consorci, per tant, em fa molta il·lusió que el grup de Convergència i Unió hagi
tingut la idea d’entrar això però m’haureu d’acceptar que heu anat un pèl tard. Posem
a votació?

Sr. Navarro.- Només una altra cosa, quan em vaig assabentar que els ajuntaments ho
votaven a finals d’any, vam sortir de la reunió de les aigües i et vaig dir: Dionís m’han
dit  això  perquè no fem un ple  extraordinari  per  aprovar-ho i  t’ho  aprovarem, i  si
haguéssim fet aquest ple ja estaria aprovat i ja està.
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Sr. Guiteras.- Posem a votació aquesta proposta. 

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.

B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA  DEL  NÚM.  342 AL  372 DEL
2014 I DEL NÚM. 1 AL 22 DEL 2015

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. 342/2014 al núm.  372/2014,  i del 1/2015 al 22/2015

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.

Sr. Navarro.-  He vist amb l’aprovació de factures una factura del Gorina, el 355 la
factura 3250, és d’aquestes que tenia de proforma i ara l’ha entrada?

Sr. Clusella.- És del catàleg de masies que està pràcticament acabat, però la factura
ens  l’havien  entrat  i  no  l’havíem  arribat  a  aprovar;  falta  que  ens  passi  una
documentació  i  el  que dèiem és: aprovem la factura i  avancem el  pas aquest  i  a
l’espera de la documentació ja farem el pagament. La feina l’han fet bé i el preu era
correcte.

4. CONEIXEMENT  DELS  ACORDS  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  DE  LA
SESSIÓ DE DATA 17 DE DESEMBRE DEL 2014 

Es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la
darrera sessió plenària ordinària, en la sessió celebrada en data:

17 DE DESEMBRE DE 2014

Sra. Tarter.- Una pregunta en relació al conveni entre el Centre d’animals d’acollida i
els municipis del Moianès, a veure quins municipis s’han adherit en aquest conveni que
vàreu aprovar en la  junta  de govern,  era saber  quins  s’havien adherit  perquè els
donàveu un mes per sol·licitar l’adhesió.

Sra. Secretària.- De moment hem rebut l’acord d’adhesió al conveni de l’Ajuntament
de Granera.

Sr. Navarro.- Jo només que, ho he llegit em sembla que en una junta de govern i
algun altre per decret; trobo bé que hagueu prorrogat els lloguers dels pàrquings, és
una mesura que trobo necessària perquè mentre no hi hagi altres solucions, ja que el
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cost per un costat és el de l’IBI  i l’altre veig que l’heu negociat bé, hi deu seguir sent
interessant tenir llogat mentre no hi hagi solucions de pàrquing o demés, també és
necessari tenir-lo, diguem que vaig trobar encertada aquesta decisió.

C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Sr. Fort.- El 7 de novembre de l’any passat l’associació Moià Deute va entrar per
registre un informe que havia fet l’arquitecte Jordi Costa sobre les obres del CAP, el
pàrquing de la plaça, la caserna, hi havia unes demandes, unes consultes. Era per
preguntar  com està això, concretament són tres preguntes:  es parlava que en els
expedients hi  faltaven unes documentacions com informes,  el  contracte d’Ovectio  i
alguna altra cosa, si es tenen ja, si s’ha fet alguna cosa per obtenir-ho, com està.

Sr. Guiteras.- Respondrem a l’associació el dimarts suposo, el dilluns tinc una reunió
amb el secretari perquè han presentat una instància ahir, per tant, els contestarem en
degut temps i forma.

Sr. Fort.- Tinc dues preguntes més i si més no que quedin al ple. En la tercera planta
de l’aparcament hi ha unes filtracions d’aigua i provoca unes inundacions que s’ha de
bombejar l’aigua, s’ha d’enviar cap a algun lloc per on surti; la pregunta és si això és
un defecte estructural, d’obra, si s’ha de fer alguna cosa a més de bombejar-ho per tal
d’evitar  que  prescrigui  el  temps  de  reclamació  respecte  aquests  defectes  de  la
construcció.

Sr. Guiteras.- Els hi hem fet saber a l’empresa i ho estem treballant.

Sr. Fort.- Per últim la situació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, que és evident el
deteriorament que hi ha i també és molt evident que es pot entrar i que entren a dins i
que hi ha un risc d’accident important, perquè m’imagino que els que hi deuen entrar
són brètols o nois o tal, i hi ha un risc que es va fent més gran, i si es preveu prendre
algun tipus de mesura de seguretat, per evitar que s’entri o el que sigui, perquè és un
punt de risc que hi ha entre d’altres al poble, però aquest és molt evident i vistós.

Sr. Guiteras.- Ho tindrem en compte, no tenim cap previsió ara però ho tindrem en
compte.

Sra. Tarter.- En relació al registre d’entrada 263 de data 28 de gener, del Secretari de
Cooperació i Coordinació de les Administracions, el Sr. Marc Prat. Ens va sorprendre
ahir veure aquesta carta, ja que parla d’una carta que ha rebut governació el dia 9 de
gener, i mirant el registre de sortida veiem que no hi és i no he vist a què es refereix,
llavors era que ens expliquessis què hi posa com a posicionament de l’Ajuntament i si
ens la pots fer arribar, perquè al registre de sortida no hi és, que entenc que hauria de
ser al registre de sortida.

Sr. Guiteras.- És una carta del Consorci del Moianès, enviada des del Consorci del
Moianès i registrada per mi, té un registre de sortida al Consorci del Moianès. La podeu
sol·licitar allà.
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Sra. Tarter.- Perfecte. També demanar: aquesta pregunta que fa el Sr. Marc Prat que
respongueu individualment si aquesta és una proposta definitiva, quin posicionament
adopta l’Ajuntament perquè aquí parla d’ajuntaments, no de Consorci, llavors aquesta
carta de sortida del registre del consorci com ho veu fer, com alcaldes? 

Sr. Guiteras.-  Com alcaldes i com a membres del Consorci. 

Sra. Tarter.-  I aquesta resposta individual?

Sr. Guiteras.- No sé perquè ho ha fet individual ho desconec. Ho hem contestat des
del Consorci, els 10 alcaldes. Tot ho trobaràs al Consorci. És proposta d’alcaldes.

Sra. Tarter.- Entenc que és proposta d’alcaldes.

Sr. Navarro.- A la plaça que hi ha prop de casa meva, hi ha el contenidor soterrat de
cartró que des d’abans de Nadal que està ple, apareixen molts cartrons fora, no sé si
és que l’empresa no se’n cuida o que no ens en cuidem des d’aquí; jo dic si hi ha un
problema i  si es podria tancar i posar un contenidor tancat a fora. Deu ser molt difícil
que vinguin a fer-ho perquè no n’hi deu haver gaires.

Sr. Clusella.- Ho desconeixia, gràcies per dir-ho. Si ens ho haguessis pogut avançar,
haguéssim sigut més ràpids a reclamar-ho.  Demanarem a veure què passa, però no
crec que hagi de passar res, perquè em sembla que ho fan amb la mateixa grua.

Sr.  Navarro.-  Una altra  pregunta  seria  que no acaben de  fer  el  mur  del  c/  Sta.
Magdalena, tu Albert ens vas comentar que era una problema que estàveu mirant la
barana. Si hi ha un projecte i hi ha una barana, l’hem de fer d’aquella manera, doncs
perquè no ho fem d’aquella manera, perquè el contractista que el va agafar ja ho havia
de fer d’aquesta manera, en tot cas, si el projecte el vam aprovar entre tots i canviar
la barana hauria de ser significatiu, no entenc que no s’acabi, perquè si al projecte ja
hi havia la barana, el problema no ha de ser la barana perquè li surti més car o menys,
o és que la volem fer més barata perquè a canvi ens farà alguna altra cosa, sinó haver
posat  aquesta  quan  va  agafar  el  projecte,  perquè  fa  dies  i  si  que  aniria  bé  que
s’acabés.

Sr. Clusella.- En el projecte es va preveure la barana amb un tipus de perfil que havia
de ser normalitzat, amb un acabat tipus “corten” o amb un rovellat permanent per
evitar manteniments, aquest perfil no és normalitzat i el que s’està buscant és que es
pugui  aconseguir  el  mateix  acabat  amb  les  mateixes  qualitats  però  al  no  ser
normalitzat s’ha de fer especial i s’estan fent proves per aconseguir el mateix acabat,
però és de forma manual en comptes de ser prefabricat,  és amb el  què ens hem
encallat.

Sr. Navarro.- Una altra és que vas dir que us havíeu de reunir amb l’empresa Unitat
d’Actuació  número  1,  que  també  és  una  obra  que  s’havia  d’acabar,  l’empresa  va
desaparèixer, en van donar una altra, ja sé que hi va haver problemes; també seria
prudent, perquè si hi ha uns terminis hem de ser una mica tolerants, però que no ens
prenguin el pèl, no sé si tenen una fiança i ho hem d’acabar nosaltres o com està.
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Sr. Clusella.- Estem en contacte amb la promotora, amb els representants tècnics que
tenen. Està acabat, faltant la part de la llum, que es pogués contractar el comptador
d’enllumenat públic, han tingut un problema amb Fecsa que no ha connectat la ET i en
el moment que s’ha sol·licitat el comptador, Fecsa s’ha adonat que no s’ha connectat la
et, i per tant se’ls hi ha allargat encara més. Realment és una obra que han tingut
moltíssims problemes com a promotors, tens tota la raó que hi havia uns terminis,
però sí que estem insistint perquè això es pugui acabar. Tenim tota la documentació
molt preparada, lo de l’aixeta rebentada s’hi va anar des d’Aigües de Moià i com que
no està recepcionada se n’han de fer càrrec ells. Avui hem rebut un correu que sembla
que hem de tenir electricitat, però hem d’esbrinar si està operatiu el contracte o el
comptador.

Sr. Navarro.- Una altra, el tema de jardineria, que no sé si s’ha de començar l’1 de
març, no sé si podríem veure les propostes, si ens podríeu informar d’alguna cosa.

Sr. Capdevila.- S’hi està treballant, amb unes subvencions que tenim volem mirar si
es pot fer una mica diferent, el preu  i la contractació serà igual, és molt just, potser
no hi  ha la  qualitat  del  contracte que s’ha acabat.  Estem valorant  diferents coses
perquè en el contracte hi havia unes millores que anaven a càrrec seu, com arreglar
carrers que no eren enquitranats, i estem mirant si ho podem millorar.

Sr. Navarro.- L’oficina antifrau, estem com estàvem?

Sr. Guiteras.- Sí, estem igual.

Sr. Navarro.- Déu ni do, perquè ens van dir 30 dies i que ho allargarien a 45 i era de
l’octubre de l’altre any, realment les institucions funcionen fatal.
Per  acabar,  seria  congratular-me  de  la  firma  de  compra  del  camp  de  futbol,
m’agradaria que es seguís informant tant si són problemes com si no. Esperem que la
resta de passos funcionin i com més ràpid millor.

Sra. Tarter.- Volíem informar que ja hi ha sentència del “Tribunal de Cuentas”, ja hi
ha el  fallo  i  volíem deixar  constància  de les quanties.  S’ha estimat  parcialment la
demanda interposada pel ministeri fiscal contra l’ex-alcalde i els ex-interventors, es
xifra la quantia dels danys i perjudicis causats a l’Ajuntament de Moià per valor de
45.917,56€, dels quals declaren responsables comptables directes i solidaris a l’ex-
alcalde i ex-interventors. Fiscalia havia fet la demanda de 74.000 i la final, després de
les justificacions i els testimonis que van anar a judici a Madrid, ha quedat en aquests
46.000€; no és definitiu per que hi ha l’opció de recurs i ja se’ns ha informat que les
parts recorreran i deixar constància al ple que ja hi ha sentència i suposo que arribarà
per registre d’entrada com a administració afectada.

Sra. Verdaguer.- Quin és l’horari que fa la policia local? i que s’informi als serveis
d’emergències de Moià de l’horari.

Sr. Guiteras.- En principi mossos i el 112 estan al cas, si no us havia arribat al CAP,
doncs us ho farem arribar.
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Sra.  Tarter.-  Tema  pressupost  del  2014,  a  veure  si  està  prevista  la  reunió  de
seguiment del pressupost del 4rt trimestre, ja que demà és l’últim dia que hi ha per
informar de l’execució del pressupost al ministeri. Entenc que ja teniu totes les dades i
a veure si podem fer l’anàlisi que fem trimestral.

Sr.  Santaeugènia.-  El  Lluís  aquest  dimecres  el  va  destinar  a  preparar  la
documentació per passar-ho. El tema del seguiment i el tancament el farem tan aviat
com sigui possible, ahir ens va arribar el tancament del capítol 2 i estem pendents que
es pugui tancar capítol 1.

Sra. Tarter.- Demà és l’últim dia per enviar l’execució del 4rt trimestre al Ministeri.

Sr. Santaeugènia.- No m’han comunicat que hi hagi cap tipus de problema, si ells
han fet la seva feina, entenc que si no m’han comunicat res ho presenten.

Sr. Guiteras.- Jo volia fer 2 apreciacions, una és que he dit Convergència i Unió del
Moianès i és fals, no tota la Convergència del Moianès ni totes les persones de Moià
han  actuat  amb  la  mateixa  actitud,  volia  deixar-ho  clar  perquè  no  hi  hagués  un
malentès. 
I després a la comissió informativa, no estaven fent una modificació d’estatuts per
demanar  que  vingués  la  Diputació,  perquè  no  cal,  estàvem  fent  la  modificació
d’estatuts que marca la Llei de Racionalització del sector públic per poder adscriure el
consorci  on toqués,  és per  aclarir,  perquè l’article  que vas llegir  diu  això però no
estàvem debatent  això.  La  petició  que  vingui  la  Diputació  és  una  cosa,  l’altra  és
l’adaptació d’estatuts a la Llei de Racionalització del sector públic, i per això us deia
que era  tant  “friqui”  perquè és surrealista  fer  una modificació  d’estatuts  i  dir  que
l’adscriuràs amb un soci el qual encara no és membre, per tant, aquesta actitud de: és
que esteu fent una cosa que no toca, que sàpigues que el que vas llegir dels estatuts
és una cosa i el que estàvem fent era una altra.

Sr. Tarter.- La contestació meva de l’article va venir arrel d’una intervenció del Joan
Capdevila  que va dir  que  el  30 de desembre  havíeu  modificat  els  estatuts  per  la
incorporació i  vaig dir no, era per l’adscripció.
També deixar constància que CIU Moianès no existeix.

El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.

A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeix una
intervenció.
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