ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ DE 2015, NÚM. 4
Data i hora d'inici: 26 de març de 2015 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: 26 de març de 2015 a les 21.42 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. Llorenç Fort i Vidal
Sra. Sara Verdaguer i Vilaró
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Maria Mercè Monrós i Tarté
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 29/01/2015 I
19/02/2015
2. RATIFICACIÓ DECRET 013/2015 XARXA-PRESENTAR EL DECRET
3. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2015
DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ
4. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2015
DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
5. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE PLE
DE 18 DE DESEMBRE DE 2014 EN QUÉ ES VA ACORDAR ADJUDICAR A
L’EMPRESA NARCÍS TUSELL SLP EL CONTRACTE DELS TREBALLS DE
FINALITZACIÓ DEL POUM DE MOIÀ PRESENTAT PELS SRS. MIQUEL
ORRIOLS I MAS I JOAQUIM OBON I DOSDAD
6. APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2015
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
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7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.46 AL 108 DEL
2015
8. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS DE DATES 11 I 25 DE FEBRER DE 2015
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Sr. Guiteras.- Abans de començar el ple, hem parlat amb els portaveus i proposem de
fer un minut de silenci en record i memòria de les víctimes de l’accident aeri del passat
dimarts que també ha afectat, lamentablement, a gent propera al Moianès.
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
ACORD SOBRE LA CREACIÓ DE LA COMARCA 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
PROPOSTA SOBREVINGUDA INCLOSA A L’ORDRE DEL DIA DEL PRESENT PLE
0. ACORD SOBRE LA CREACIÓ DE LA COMARCA DEL MOIANÈS
ANTECEDENTS
Vist que en data 30 d’octubre de 2009 es va ratificar l’acord adoptat pel Ple municipal
de data 15 de maig de 2003 on es sol·licitava al Govern de la Generalitat la creació de
la comarca del Moianès i la voluntat d’aquest Ajuntament de formar-ne part, així com
que previs els tràmits legals establerts presentés el projecte de llei de creació de la
comarca del Moianès juntament amb la memòria justificativa del compliment dels
criteris de l’article 2 de la Llei 6/1987 de 4 d’abril d’organització comarcal de
Catalunya.
D’acord a la normativa Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC), el 22 d’abril
de 2010 els ajuntaments presenten al Departament de Governació i Relacions

Pàg. 2/22

Institucionals l’expedient de sol·licitud de la creació de la comarca del Moianès i alhora
sol·liciten que els deu municipis s’integrin a la mateixa vegueria la de la Catalunya
Central.
Atès que s’han complert tots els tràmits de les corresponents comissions i actualment
està pendent de l’aprovació del projecte de llei per traslladar-ho al Parlament per la
seva aprovació .
Atès que el dia 30 d’octubre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció
en què majoritàriament les forces parlamentàries es mostraven clarament a favor
d’escoltar l’opinió dels ciutadans dels pobles i les viles que han d’integrar la comarca
del Moianès, determinant-se aquest fet com a pas indispensable per poder promoure la
pròpia creació de la comarca, motiu pel qual l’Àrea de Processos Electorals i Consultes
Populars del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, ha elaborat el document sobre les “Regles específiques del procés de
participació ciutadana sobre la creació de la comarca del Moianès”, que ha de servir de
guia en el desenvolupament del procés.
Atès que en data 22 de març s’ha celebrat el procés participatiu en els deu municipis
que han de formar part de la nova comarca de Moianès amb els resultats següents:
RESUM RESULTATS DEFINITIUS PROCÉS PARTICIPATIU CREACIÓ COMARCA MOIANÈS
LOCALITAT

Calders
Castellcir
Castellterçol
Collsuspina
L'Estany
Granera
Monistrol de Calders
Moià
Sant Quirze Safaja
Santa Maria d'Oló
TOTAL

TOTAL
PARTICIPANTS
POSSIBLES

TOTAL
VOTANTS

%PARTICIPA
CIÓ

VOTS_SI

%VOTS SI

VOTS_NO

%VOTS NO

VOTS
BLANCS

%VOTS
BLANCS

VOTS
ALTRES

%VOTS
ALTRES

812
563
2.007
276
353
74
606
4.766
495
909

335
261
871
189
225
44
273
2.180
155
611

41,26
46,36
43,40
68,48
63,74
59,46
45,05
45,74
31,31
67,22

281
237
620
95
195
42
178
2.028
136
326

83,88
90,80
71,18
50,26
86,67
95,45
65,20
93,03
87,74
53,36

51
23
227
84
18
2
84
70
16
266

15,22
8,81
26,06
44,44
8,00
4,55
30,77
3,21
10,32
43,54

1
1
16
7
9
0
4
41
3
11

0,30
0,38
1,84
3,70
4,00
0,00
1,47
1,88
1,94
1,80

2
0
8
3
3
0
7
41
0
8

0,60
0,00
0,92
1,59
1,33
0,00
2,56
1,88
0,00
1,31

10.861

5.144

47,36

4.138

80,44

841

16,35

93

1,81

72

1,40

Atès que dels resultats se’n treu la conclusió que el municipi de Moià ha manifestat
clarament la voluntat de què es procedeixi per part dels organismes competents a la
creació de la comarca del Moianès
Atès el que disposa l’article 11- Retiment de comptes de les “Regles específiques del
procés de participació ciutadana sobre la creació de la comarca del Moianès”, que ha
de servir de guia en el desenvolupament del procés que estableix que; "els plens dels
10 municipis realitzen un pronunciament públic respecte a l’avaluació final i al
posicionament de la creació de la nova comarca, tenint en compte que no és
jurídicament vinculant".
FONAMENTS JURÍDICS


Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC),.
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Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.
Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres
formes de participació ciutadana.
Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diferents modalitats
de referèndum

Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.– Manifestar que per part d’aquesta corporació es valoren favorablement els
resultats obtinguts del procés participatiu celebrats el dia 22 de març de 2015
respecte a la creació de la nova comarca del Moianès i per tant ratifiquem la voluntat
d’aquesta corporació de ser-ne membres.
SEGON.- Sol·licitar al Departament de Governació que procedeixi amb caràcter
d’urgència a la tramitació de l’expedient administratiu corresponent per tal que sigui
aprovada la creació de la nova comarca del Moianès d’acord a l’establert en el segon
paràgraf de l’art 11 de les normes específiques del procés de participació ciutadana
sobre la creació de la comarca del Moianès.
TERCER.- Traslladar aquest acord al Departament de Governació i demés organismes
pertinents.
Sr. Guiteras.- No sé com començar ni com posar-m’hi després del que hem viscut
aquests dies i el que vam viure el diumenge, des del grup d’Ara Moià felicitar la gent de
Moià i de tots els municipis del Moianès, creiem que ha sigut una victòria clara i
rotunda del si, que hagi guanyat als deu municipis és una qüestió molt important i
ratificar-nos que votarem a favor d’aquest punt i esperar que el govern aprovi
l’Avantprojecte de Llei i ho porti al Parlament on realment s’ha d’acabar de decidir, i
amb les bones expectatives que hi ha, entenem que després de les properes
municipals, que és quan s’han de constituir els nous Consells Comarcals tinguem el
goig de ser la quaranta-dosena comarca de Catalunya, aquest seria el nostre
posicionament.
Sra. Tarter.- Des del nostre grup valorem molt positivament, no només el resultat de
Moià, que és incontestable, sinó que com molt bé ha dit l’alcalde, que als deu municipis
hagi sortit que no, doncs facilita molt, que tots teníem els nostres dubtes i molta por,
tant de la participació que hem de valorar molt positiva, i tenim constància que el
comitè tècnic ja té el projecte i l’ha passat al govern que està esperant els acords de
ple que esperem que aquesta setmana els facin tots deu i al següent executiu ja pugin
passar la llei al parlament, per tant, votarem a favor.
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Sr. Navarro.- Nosaltres també votarem a favor i també estem contents del resultat
perquè a Moià semblava cantat però a altres pobles poder es veia més difícil i també
ens n’alegrem i esperem que això arribi a bon port i que després de les municipals es
creï el Consell Comarcal; ens hagués agradat prendre aquest acord en un ple
extraordinari que la gent se n’hagués assabentat, ja sabem que hi ha molta pressa,
ens podíem haver guardat el dissabte el matí i pujar sense cobrar i fer un ple
extraordinari i avisar a tot el poble perquè vinguessin, de la manera que els hem anat
explicant i s’han fet tants actes hagués sigut un acte més de celebració d’aquests bons
resultats, però tindrem menys feina i si ho aprovem avui cap problema; però algú ens
preguntava quan es faria, tu Dionís ens havies dit que sí, però com que no havíem vist
res no ho sabíem i llavors al vespre vam trucar a algú que ens ho demanava, però ens
hagués agradat fer-ho una mica més públic. Votarem que sí per descomptat.
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.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 29/01/2015 I
19/02/2015
L’Alcalde obre la sessió i llegides les actes de les sessions ordinàries de data 29 de
gener de 2015 i 19 de febrer de 2015, que s’han lliurat a tots els regidors, es
consideraran aprovades si no hi ha objeccions per part dels assistents.
Es formulen les següents esmenes/detecció errades
Sr. Fort.- Una tonteria, a l’acta del dia 29 de gener, a la pàgina 7 parla d’un consorci
de regidors, és el Consorci de Residus.
Sr. Navarro.- Més que un error de l’acta, a la del 19 de febrer, a la pàgina 7-11, vaig
demanar que, s’adjudicaven obres per valor de 58.000€ i 46.000€ i no sabia massa els
procediments, em fessin arribar a qui s’havien demanat les ofertes i les ofertes, ho
vaig demanar el 19 de febrer, estem a 27 de març i no m’ha arribat, aquí em
contestaven que sí, que es demanen 3 pressupostos i com que no sabem a qui s’han
demanat i la gent t’ho pregunta, els 23.000€ de la millora energètica, els 58.000€ de
les obres d’aquí, perquè diu que en alguna només hi havia 100€ de diferència, la
veritat és que voldria que em féssiu arribar a qui es va demanar i els imports que va
licitar la gent, no és que l’acta estigui malament, sinó que no se m’ha contestat.
Sr. Guiteras.- La Montse m’ha fet recordar que a l’acta de 29 de gener, que vam estar
parlant del vots que hi va haver al Ple del Parlament sobre la moció, que deia que hi
havia els vots a favor de Convergència i de la CUP, la CUP es va abstenir.
Sra. Verdaguer.- Només que l’acta del 29 de gener, a la pàgina 12, on vaig demanar
l’horari de la policia local, la part final de la contesta crec que no hi va ser, només posa
que els serveis del 061 i el 112 ja en tenen constància i la part final que posa que ho
farien arribar al cap no ho va dir. Aquí en la contesta posa “en principi els mossos i el
112 estan al cas, si no us ha arribat al CAP, doncs ja us ho farem arribar”, aquest tros
últim no, si no us ha arribat al CAP, doncs us ho farem arribar, això el Dionís no ho va
dir, si ho vaig sentir bé.
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Sr. Guiteras.- No recordo què vaig dir, ho haurem de tornar a escoltar i arreglar-ho.
El Sr. Alcalde proposa que es resolguin aquests errors materials fent la inclusió en
l’acta definitiva, declara aprovades les actes per unanimitat i ordena la seva
transcripció al llibre corresponent.
2. RATIFICACIÓ DECRET 013/2015 XARXA-PRESENTAR EL DECRET
DICTAMEN
Vist el Decret d’alcaldia 013/2015 de 15 de gener pel qual s’acorda l’adhesió de
l’Ajuntament a les sol·licituds presentades pel Consorci per la Promoció dels Municipis
del Moianès, en el marc de la convocatòria del catàleg de serveis 2015 de l’àrea de
serveis a les persones i de l’àrea de desenvolupament econòmic local.
Vist que es varen adoptar per l’alcaldia les següents resolucions,
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Moià a la sol·licitud formulada pel
Consorci per la promoció dels municipis del Moianès per tal d’executar els següents
projectes en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015- Xarxa de Governs Locals de
l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les persones detallats en la part expositiva.
SEGON.- Aprovar i adherir-se les actuacions presentades pel Consorci del Moianès
en l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local que s’ han detallat en la part expositiva.
TERCER .- Delegar al Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, per a
portar a terme les gestions i tràmits necessaris per a l’execució de totes les actuacions
emmarcades en aquests projectes
QUART.- Donar trasllat del present acord al Consorci per la promoció dels municipis
del Moianès.
CINQUÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.
Atès que la resolució d’alcaldia ha de ser ratificada pel Ple de la Corporació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data dinou
de març de dos mil quinze, amb els vots a favor d’Ara Moià, d’Entesa per Moià i les
abstencions de CIU, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 013/2015 de 15 de gener d’acord sobre
adhesió de l’ajuntament a les sol·licituds presentades pel Consorci per la Promoció dels
Municipis del Moianès en el marc de la convocatòria del catàleg de serveis 2015 de
l’àrea de serveis a les persones i de l’àrea de desenvolupament econòmic local.
SEGON.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
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per a la formalització dels presents acords.
Sr. Guiteras.- Ja ho vam parlar a la Comissió Informativa del Ple, de fet el que fem és
continuar concurrent des de fa molts i molts anys amb els altres municipis que formen
part del Consorci a les diferents convocatòries que hi ha sobre aquestes qüestions. Per
tant, el nostre vot serà favorable.
Sra. Tarter.- Tema en relació al dictamen, em sembla que mencionaves els vots,
Anna, a les Comissions Informatives es vota per vot ponderat, no sé si té sentit
mencionar el nombre de vots.
A la Comissió Informativa es vota per grups, no els regidors, és diferent, al Ple sí que
amb vots individuals i la Comissió per grup. En relació al decret ja ens vam abstenir a
la Comissió Informativa, no pel contingut del decret, sinó perquè ja vam avisar que no
ratificarem decrets d’alcaldia si no se’ns avisa amb antelació conforme s’ha d’utilitzar
aquest procediment perquè no s’és a temps de fer una altra cosa, a més ja vam veure
el gener el registre de sortida corresponent notificant al Consorci l’adhesió, no trobem
sentit que el ple s’hagi de manifestar ara quan ja està tot el tràmit fet i totes les
notificacions realitzades, per tant, continuarem amb l’abstenció.
Sr. Navarro.- Nosaltres votarem que sí, tot i que també vam dir que ratificar decrets
quan ja han passat, però entenem que com que és necessari i s’havia fet sempre
doncs votarem a favor.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels 13 regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori amb els vots a favor dels grups
municipals d’Ara Moià (6), d’Entesa per Moià (5) i l’abstenció de CiU (2) aprova la
present proposta.
3. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2015 DE
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ
DICTAMEN
Davant la presentació de
departament d’Intervenció.

factures

corresponents

a

exercicis

anteriors

en

el

Atès l’informe de Secretaria emès en data nou de març de dos mil quinze en relació
amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial
dels crèdits de l’expedient 1/2015 corresponent a un altre exercici pressupostari.
Atès l’informe d’Intervenció de data nou de març de dos mil quinze, on consta que en
aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho
haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i
que en aquest cas concret és possible la seva realització.
Atesa la proposta realitzada per l’Alcaldia en aquest sentit, i atesa la competència
atorgada al Ple per l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data dinou
de març de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el reconeixement dels crèdits corresponent a exercicis anteriors
que es relaciona a l’informe d’intervenció, d’import 143,24 euros, corresponent al
capítol II del pressupost.
SEGON.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015 el crèdit amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 01-9200-227.306 (13,31 euros), 10-1650-221.00 (17,69
euros) i 05-3382-226.99 (112,24 euros).
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Santaeugènia.- Són tres petites factures de l’exercici 2014 que han arribat ara un
cop tancat l’exercici, les tres eren correctes, són 143,00€, pensem que no hi ha
problema per aprovar-ho, carregar-ho ara i pagar aquestes tres factures.
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.
4. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2015 DEL
MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
DICTAMEN
Davant la presentació de factures del Museu Municipal de Moià corresponents a
exercicis anteriors en el departament d’Intervenció.
Atès l’informe de Secretaria emès en data nou de març de dos mil quinze en relació
amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial
dels crèdits de l’expedient 1/2015 del Museu Municipal de Moià corresponent a un altre
exercici pressupostari.
Atès l’informe d’Intervenció de data nou de març de dos mil quinze, on consta que en
aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho
haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i
que en aquest cas concret és possible la seva realització.
Atesa la proposta realitzada per l’Alcaldia en aquest sentit, i atesa la competència
atorgada al Ple per l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data dinou
de març de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER.- Aprovar el reconeixement de crèdit corresponent a exercicis anteriors que
es relaciona a l’informe d’intervenció, d’import 798,20 euros corresponent al capítol II
del pressupost.
SEGON.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2015, el crèdit amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3360-224.00 l’import de 798,20 euros.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
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.
5. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE PLE DE 18
DE DESEMBRE DE 2014 EN QUE ES VA ACORDAR ADJUDICAR A L’EMPRESA
NARCÍS TUSELL SLP EL CONTRACTE DELS TREBALLS DE FINALITZACIÓ DEL
POUM DE MOIÀ PRESENTAT PELS SRS. MIQUEL ORRIOLS I MAS I JOAQUIM
OBON I DOSDAD
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 128.000,00€ 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, 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.
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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 en data 18 de desembre de 2014, per part del Ple municipal es va pendre
l’acord 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 econòmica-administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques particulars i 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 proposta d’adjudicació del contracte de data 30 de
juliol de 2014.
Atès que en data 6 de febrer de 2015, per part dels Srs. MIQUEL ORRIOLS I MAS i
JOAQUIM OBON I DOSDAD es va presentar un recurs de reposició contra l’esmentat
acord de Ple amb el mateix text argumental que ja es va utilitzar en data 9 de
setembre de 2014 i per la qual cosa no es fa necessari esmentar nous arguments
tècnic jurídics per canviar, aquesta administració, de parer, atès que no hi ha hagut
cap esdeveniment que pugui induir a modificar la posició inicial d’aquesta Corporació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data dinou
de març de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pels licitadors del contracte
MIQUEL ORRIOLS I MAS i JOAQUIM OBON I DOSDAD, contra l’acord de Ple de data 18
de desembre de 2015 d’adjudicació del contracte de data 30 de juliol de 2014.
SEGON.- NOTIFICAR-HO als interessats amb els advertiments processals de rigor.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
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.
6. APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2015
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DICTAMEN
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable que figura a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, i els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren els han proposat
prèviament els òrgans competents, conformement als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, de 20
d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988; i la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data dinou
de març de dos mil quinze, amb els vots a favor d’Ara Moià, d’Entesa i les abstencions
de CIU, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2015, el qual, resumit per
capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és
el següent:

Pàg. 11/22

AJUNTAMENT DE MOIÀ - 2015
DESPESES
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II

DESPESES DE PERSONAL
DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS

CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV

AJUNTAMENT

OOAA MUSEU

TRANSF INTERNES

CONSOLIDAT

2.027.096,27 €
1.858.596,53 €

163.506,41 €
41.597,49 €

DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

554.647,21 €
221.200,85 €

- €
22.841,61
- €

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

276.448,36 €

1.000,00 €

277.448,36 €

CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS

- €
375.000,00 €

-

€
€

- €
375.000,00 €

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

870.813,59 €

-

€

870.813,59 €

TOTAL

6.183.802,81 €
INGRESSOS

AJUNTAMENT

228.945,51
- €
OOAA MUSEU

IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPÍTOL VI

ALIENACIÓ DE BÉNS REALS

-

€

-

€

CAPÍTOL VII
CAPÍTOL IX

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS

-

€
€

-

€
€

-

€

Superàvit inicial

554.647,21 €
131.128,56 €

112.913,90 €

112.913,90 €
TRANSF INTERNES

CAPÍTOL I

TOTAL

2.190.602,68 €
1.900.194,02 €

6.299.834,42 €
CONSOLIDAT

3.515.000,00 €

-

€

20.000,00 €

-

€

20.000,00 €

88.000,00 €
140.945,51
- €
- €

1.180.250,00 €
1.478.284,42 €
106.300,00 €

1.092.250,00 €
1.450.252,81 €
106.300,00 €

3.515.000,00 €

112.913,90 €

-

€

6.183.802,81 €

228.945,51
- €

112.913,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-

€

-

€
€

6.299.834,42 €
0,00 €

SEGON.- Aprovar la plantilla i el catàleg de personal que s’ha detallat.
TERCER.- A provar les bases d’execució del pressupost general.
QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
SISÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a
la formalització dels presents acords.
Sr. Santaeugènia.- Nosaltres proposem l’aprovació del pressupost per aquest any
2015, ja que estem davant un document totalment continuista al dels darrers dos
anys, que segueix essent un pressupost gens agradable de presentar, però que creiem
i estem convençuts que és el millor que podem fer i que gestionat amb responsabilitat,
prudència, rigor i sentit comú, ens està portant a una lenta però progressiva millora de
la situació econòmica de Moià, així com també a poder afrontar el dia a dia amb una
certa previsió i anar mantenint el poble, segons les possibilitats que en cada moment
podem tenir.
Tot i que encara no tenim la liquidació de 2014 totalment tancada, es pot afirmar que
serà positiva.
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Mantenim l’equilibri pressupostari.
Millorem el romanent.
Anem amortitzant deute a un ritme important....
Això ens demostra que estem, en opinió nostra, davant un pressupost que podem
aprovar i que ens ha de permetre continuar, durant aquest 2015, l’evolució favorable
de l’economia i del manteniment i millora del municipi.
Aquesta evolució ens ha de continuar ajudant, també, a mantenir un bon nivell de
tresoreria, per fer front a tot un seguit d’inversions, algunes iniciades durant l’any
passat i que han de comportar millores, pensem que importants per la nostra població.
Tot això, sense augmentar la pressió fiscal que patim, que ja és prou alta, i que
esperem que en un futur es pugui moderar d’una vegada. Però per poder-hi arribar,
hem de passar per aquest camí.
Comentar també, que el pressupost que proposem, compleix amb els requeriments del
pla d’ajust aprovat la setmana passada i que esperem que comporti que el Ministeri
ens autoritzi a finançar el capital pendent del Fons de Pagament a proveïdors i així
deixar les coses al seu lloc i endreçades i amb una línia de futur clara.
Res més, des de l’equip de govern en demanem l’aprovació.
Sra. Tarter.- Més que res demanar una mica d’explicacions respecte les inversions
previstes, un detall.
Sr. Santaeugènia.- Les inversions que hi ha amb recurs propi que ja vénen del 2014
són: el POUSC de l’enllumenat, les obres d’aquí dalt l’Ajuntament, arreglar uns camins,
el tema de l’eficiència energètica, acabar santa magdalena i el recurs propi per ampliar
les faixes. De cara a aquest any hi ha el tema per solucionar de la compra dels
equipaments del club esportiu Moià, deixar resolt aquest tema, petites inversions en la
compra d’equips informàtics, projectors, fotocopiadores, etc., sí que es vol posar un
termòstat de calefacció i més aïllament tèrmic a l’aula de 4rt de l’escola pública, 2
pantalles per la biblioteca, compra d’una tarima, eines per la brigada, i deixar unes
partides obertes de 50.000 € cada una, per cultura i per esports. No sé si t’he
contestat.
Sra. Tarter.- El dubte més aviat anava referent a aquestes partides obertes que has
comentat que posa obres cultura i obres esports a veure a què ens estem referint, quin
és el projecte.
Sr. Santaeugènia.- Són 2 partides que les deixem obertes, perquè a nivell de club
esportiu tothom sap que s’ha de pagar un crèdit, la negociació està oberta, i que en
principi ens hem d’atendre a la valoració però la deixem oberta per si s’hagués de
menester per acabar de solucionar aquest tema, i amb la qüestió de cultura estem
pendents del projecte de les faixes que si a última hora s’ha d’afegir algun diner més
podria sortir d’aquí.
Sra. Tarter.- Només per fer una mica de resum, el que posa obres cultura 50.000€
seria per complementar la subvenció de les faixes.
Sr. Guiteras.- Tenir obert per si fa falta.
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Sra. Tarter.- Sí, tenir obert per tenir crèdit. Les obres esports per si falta
complementar; les altres que posa 110.000€, perquè el concepte que heu posat
compra d’instal·lacions al Club Esportiu Moià per 110.000€, quines instal·lacions us
referiu, perquè a les valoracions que ens han arribat aquest migdia no sé exactament.
Sr. Santaeugènia.- Són les que ja estan dins els terrenys que es van comprar al
bisbat i que pertanyen al Club Esportiu Moià.
Sra. Tarter.- Però les valoracions que ens han fet arribar posa 214.000€ el total, per
això aquests 110.000€ no entenem, avui quan hem vist la documentació el migdia, el
dubte el teníem a partir d’aquí.
Sr. Guiteras.- La valoració del pèrit és aquest import, i el que fem és deixar-ho
previst i a veure com acaben les negociacions per poder-ho tancar, hem deixat
aquesta partida així i a veure com acaba.
Sra. Tarter.- Nosaltres un cop mirat tot el projecte del pressupost també ens ha
sorprès veure que ja hi ha un decret d’alcaldia per una modificació de crèdit d’aquest
pressupost que està encara pendent d’aprovar, ens sorprèn que hi hagi una
modificació, també ens sorprèn que hi ha coses que estan previstes en el pressupost i
que ja s’han fet les adjudicacions sense que el pressupost estigui aprovat, per tant,
han sigut una suma de coses que han fet valorar com a grup, que evidentment, no
votarem en contra però ens abstindrem. També deixar clar que a la Comissió
Informativa ens vam abstenir perquè no hi havia els informes de l’interventor
definitius, eren esborranys, i en aquest cas, en el Ple, ens abstenim perquè hem vist
una sèrie d’incongruències amb el pressupost que no ens sembla correcte votar a
favor, per tant, nosaltres, si ens permeteu, ens abstindríem.
Sr. Santaeugènia.- Només comentar que les modificacions de crèdit és una generació
de crèdit, hi havia unes subvencions que entraven, que s’havien d’aplicar i s’han
entrat, perquè s’havia de donar entrada als diners que vénen d’aquestes subvencions i
d’aquests plans.
Sra. Tarter.- Sí, ja he llegit la modificació, però encara s’ha d’aprovar el pressupost i
ja s’està modificant. També hagués estat bé que hi hagués una advertència en el
projecte que digués mireu aquest decret que hi ha una modificació que no pas que t’ho
hagis d’anar trobant.
Sr. Guiteras.- És el què té. Aquests dies amb el pla d’ajust, el pressupost.
Sra. Tarter.- Entenc que aquests dies hi ha prou feina que ha fet el departament.
Sr. Navarro.- Poder intervindrem més d’un. Amb el que has contestat a la Maria ja
sabem alguna cosa més. Ens hagués agradat que la valoració del Club Esportiu Moià,
datada el 27 de febrer, han tardat un mes a donar-nos-la, n’haguéssim pogut parlar
abans, ja sé que tothom té molta feina, però això senzillament, si s’han perdut 3
minuts aquest migdia per enviar-la també s’haguessin perdut llavors i així ens
haguéssim sentit més partícips de la situació. El tema del Club Esportiu Moià hi posem
110.000€ i deixem obert 50.000€, suposo que teniu negociacions perquè al final, si no
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ens condonessin res serien 200 i pico mil euros, ens aneu dient que ens perdonen els
interessos, que faran una quita, però com que també ens havíeu dit que política
financera ens faria un crèdit per pagar tot això i ara veiem que ho hem hagut de posar
tot en un exercici.
Sr. Guiteras.- Un crèdit no ho hem dit mai, que autoritzaria.
Sr. Santaeugènia.- Sempre hem parlat que ens autoritzarien.
Sr. Navarro.- Que ens autoritzarien i no ens han autoritzat, també ens preocupa que
només preveiem 110.000€ quan potser n’hem de pagar 230.000€ que es deurien, clar,
com que tot això és de paraula i no està escrit, ens preocupa el fet d’haver-ho de
portar tot de cop perquè condiciona que en el pressupost no n’hi ha per cap més
entitat del poble, només una mica per ADF i per alguna coseta molt concreta però per
cap més entitat, nosaltres ja estem a favor de salvar el Club Esportiu Moià però, si ara
ja ho vam comprar i hi vam abocar 85.000€ si valia 125.000€ i ara n’hi aboquem
160.000€ i a les entitats no hi deixem res, també pensem que potser matarem el poble
pels altres cantons que també seria prudent, i a més quan vam pagar el 50%, dels que
van acollir-se a això vam dir: al pressupost que ve hi posarem una partida per les
entitats, encara que sigui petita per començar a estimular aquesta cosa, perquè via
projectes, via coses puguin fer, ens costa ara haver de pagar tot el club que ja el
volem salvar, però si el salvéssim mica en mica potser tindríem diners per les altres
entitats, perquè si ho aboquem tot de cop i volta, hem estat dos anys per negociar
com ho fèiem, al final l’hem hagut de comprar i ara ens autoritzaran a fer un crèdit i
no ens autoritzen, ara ens faran una quita, ens preocupa això i per això també ens és
difícil.
El tema de personal, que per aprovar el catàleg hem passat dos policies, una plaça
com administratiu i una per la brigada, no ens agrada massa perquè sinó haguéssim
hagut de dotar aquestes dues places, podríem, poder, posar alguna cosa per les
entitats, la suma d’aquestes dues coses, ja sé que llavors no podrem llogar més gent,
ja sé que per capítol 2 també podem llogar un jardiner si fes falta, hi ha altres
solucions. Per altre part, la policia, em sembla que ens en queden vuit, però hauríem
de poder decidir quina i com volem la policia, quan ens en marxen en podem donar
dos de baixa hagués sigut prudent assentar-nos i parlar-ne, ara n’anul·lem dos sense
cap explicació, tampoc entenem el fet de passar-los cap allà, perquè els passem,
perquè no volem policia? Amb 4 anys no ens hem assentat mai a parlar-ne, ens
preocupa el tema.
També hi ha el tema de MoiàFutur, hi ha un pressupost desquadrat, són 3.983,25€,
entenc que quan es presenta un pressupost hauria d’estat quadrat, tampoc entenc que
quan es va presentar el concurs de creditors i es va fer el compromís de pagar un tant
cada any, no sé si s’hauria de pressupostar o no, em sembla que eren 28.000€ a l’any
d’aquests primers anys, i hi hauria d’haver els ingressos perquè entenc que aprovar un
pressupost desquadrat no ho hauríem de fer, la veritat és que és només pels 3.900€,
no sé si hi hauríem d’afegir els 28.000€, que no he tingut temps de demanar al Lluís si
ho havíem d’afegir o no, que la vegada que hem aixecat el concurs de creditors vam
acordar amb la companyia de començar a pagar amb uns terminis i si hem d’afegir els
28.000€, en l’informe de l’interventor només posa que està desquadrat, llavors el
nostre vot, l’abstenció, amb el tema de l’aigua que hi tenim 2 regidors representatius i
els pressupostos els vam entendre, doncs, com que votem un pack, no ens abstenim
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per tot, ens abstenim per temes concrets, com que el pressupost és un pack doncs
votem el pack i per això ens abstenim.
Sr. Fort.- El tema de les faixes ens el va explicar l’Albert i tenim els plànols hi ha
l’avantprojecte, es un tema molt important, és un equipament que realment fa molta
falta i ens havíem quedat sense, és un import molt elevat gairebé 650.000€ que
s’executarà en diferents anys, ens qüestionem si el moment és l’idoni per començar
ara, degut al pla d’ajustament, perquè el que havíem demanat és si es podia rebaixar
la pressió fiscal, continuem insistint en això, que a la mínima que es pugui es rebaixi, i
sobretot ho dic per un tema de participació i de transparència, i ara que tenim
experiència en fer consultes, un tema d’aquesta transcendència ens agradaria que fos
explicat i consultat al poble d’alguna manera si realment és allà i és allò que volem, i
que el projecte està bé, però no deixarà de ser una nau re-aprofitada dotada amb tot
el què es pot, però no està pensada en origen per fer la funció que ha de fer, llavors,
d’alguna manera, aquest tema i altres que segurament aniran sorgint, doncs agafar
l’hàbit, quan són temes de certa importància, de consultar-ho al poble, sobre la
idoneïtat d’això, sabem que són 150.000€ aquest any que es poden assumir, a més hi
ha una subvenció, eh que sí, Albert?, sobretot això. Una altra cosa, per anar
acostumant a la transparència, penjar immediatament els pressupostos aprovat al
web, no aquesta nit no, vull dir que ser àgils amb això, com es va fer amb el pla
d’ajust, que de seguida que es va poder es va penjar, tots aquests temes accelerar-los
i facilitar-los, perquè precisament els temes de comunicació del que s’està fent aquí,
del que heu fet vosaltres o el que hem fet nosaltres, que ens costa de transmetre i
d’arribar, com allò que has dit abans del ple de la Comarca, és igual que fos dissabte o
avui, però d’alguna manera ha sigut tot tant accelerat i tant sobrevingut, que potser sí
que molta gent hauria vingut per donar-li un simbolisme que després de tants anys
fóra necessari.
Sr. Navarro.- Jo amb el tema de les faixes només voldria apuntar una altra cosa,
tenim una subvenció pels volts de 170.000 ara que hem de escometre comprar unes
obres fetes, no ens ho deixarien canviar per comprar les instal·lacions de club, com
que ens ho han deixat modificar tot, per exemple ens estalviaríem aquesta partida i
tindríem molta maniobra en el pressupost si ens ho deixessin fer, negociar per aquest
cantó, aparquem lo de les faixes i destinem-ho a la compra del club esportiu, si fos
possible, estalviaríem això i no ens embrancaríem en un projecte de 650.000€ que al
final aquests projectes per fer-ho bé, a més poder no hi ha l’entorn valorat, que s’ha
d’acabar fent tot i en costarà 800.000€ i durant aquests 10 anys de pla d’ajust tant
just a veure si ens obligarem a seguir fent aquestes obres, i també el què deia el
Llorenç, decidim què volem fer i què decidim entre tots.
Sr. Clusella.- Parlem del tema de les faixes, que és prou important, em sembla molt
bé el tema de participació ciutadana i s’ha fet, s’ha parlat amb les principals persones
actors que funcionen al municipi i que per tant, utilitzen aquest tipus d’equipaments,
que en aquests moments no n’hi ha, hi ha l’edifici del casal que tothom sap com ha
anat la història, que és titularitat del bisbat, la impossibilitat de fer obres al ser de
titularitat privada, els diners que s’han gastat al casal a fer-hi un projecte que el va
pagar la Diputació, i que potser és una cosa molt xula, però que estem parlant del
voltant de 3 milions d’euros d’inversió, per aconseguir un espai amb un aforament de
250 butaques, sí que amb unes prestacions molt altes perquè pogués ser un espai per
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teatre, i aquest és una cosa que a un sector de la població i dels usuaris els feia molta
il·lusió perquè és un lloc emblemàtic que sempre hi ha hagut aquests usos. Moià per
fer una inversió de 3 milions d’euros podem tenir la mínima intuïció que, després
d’haver aprovat aquell pla d’ajust que vam aprovar la setmana passada, tardarem 10
anys com a mínim a que puguem treure el cap a fer res que es pugui assemblar amb
una cosa així; deixar el poble 10 anys sense la possibilitat de tenir un espai amb unes
mínimes prestacions, no estem parlant de gastar-nos 600.000€, sinó que l’equip que
està redactant el projecte diu: fem les possibilitats que podria tenir l’espai i després
vosaltres decidiu el què feu, però aquests 600.000€ serien les possibilitats màximes
que podria tenir l’espai, aquestes possibilitats màximes han estat fruit de la informació
que ens han passat aquests actors, que intervenen a Moià, gent que es dediquen a
teatre, gent de l’associació del casal, gent que són tècnics d’espectacles, hi ha la
voluntat de donar el màxim rendiment a una sala que és polivalent, que pugui tenir un
ús polivalent, no com podria ser el casal que no seria tant polivalent perquè seria molt
adaptat més a teatre però amb menys prestacions com a sala polivalent.
El tema de baixar la pressió fiscal estem totalment d’acord, a la que l’ajuntament
pugui, és un deure que els regidors que hi hagi el dos mil no sé quan, però que no serà
ara, siguin capaços de baixar la pressió fiscal, que es gastin uns diners, com ja sabeu
tot el que s’està movent, la major part, va lligat amb subvenció, perquè sinó és
impossible, no encaixen gens en un pressupost, perquè es pugui moure qualsevol
cosa, com bé deies estaves parlant de 170.000€, això et sonava perquè hi ha un
PUOSC de 110.000 que representa 65% màxim i per tant, implica que per poder
executar els 110.000 de PUOSC com a mínim ha de ser una actuació de 170.000€, hi
ha 45.000 extres de diputació i uns 30 i pico mil, si no recordo malament, també de
diputació, es a dir, tenim molta part en subvenció, i és una aposta que estem fent, que
es pugui canviar l’aposta, que es pugui parlar amb governació i que aquest PUOSC de
110.000€ es pugui destinar a alguna altra cosa, em sembla bé que com a equip que
esteu al ple de l’ajuntament pugueu proposar més propostes i seran molt ben vingudes
i em sembla molt bé que presenteu altres propostes, aquesta és la proposta que hem
presentat com a equip de govern, estem al ple d’aprovació del pressupost i em
semblava que, si hi ha més propostes, haguéssim pogut parlar-ne abans del ple de
l’aprovació del pressupost.
Sra. Ferrer.- Dues coses, la primera al Joan, recordar que quan vam entrar en aquest
ajuntament el pressupost del capítol I era de 2.900.000€, actualment estem en una
liquidació al 2014 de 1 milió 800 i pico mil euros, per tant, fins ara s’ha fet un sobre
esforç més que sobrehumà, en aquest sentit, de reducció, aquest any ja ens hem vist
obligats, ja ha sortit en el pla d’ajust, hem fet un estalvi de 80.000€ en aquest capítol
I, principalment per la baixa de 2 llocs de treball de 2 persones que s’han jubilat,
aquestes jubilacions que són forçoses per llei ens obliguen a anar reinventant, per
tant, l’objectiu de no amortitzar aquestes places de la policia és tenir-les a la plantilla i
quan ens trobem amb una jubilació com l’encarregat de manteniment de les Coves del
Toll que ens plega i no podem cobrir aquesta plaça amb ningú nou, aprofitem aquestes
vacants de la plantilla, que és com estaran aquestes dues places que hem reconvertit,
aprofitar aquestes vacants per, potser donar sortida a això, ja us vam dir que aquestes
dues places que hem generat, tant a administració general com a brigada, quedaran
vacants per aquest any, perquè per sort aquest any ens han arribat plans d’ocupació,
però qui sap si més endavant per suplir aquesta baixa de jubilació que ara estem
cobrint amb personal de la brigada, ens anirà bé tenir aquest coixí.
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Per donar resposta al Llorenç pel tema de la publicitat, estem treballant amb la llei de
la transparència, per tant, l’objectiu és que en els propers mesos, vam quedar que
passades les eleccions intentaríem posar-nos les piles, i poder crear a la pàgina web un
portal de la transparència on anar penjant tota la documentació que per llei ens aniran
exigint a partir de finals d’any, suposo.
Sr. Guiteras.- Només aclarir 2 conceptes. L’Albert ho ha explicat molt clar, això és un
projecte, per donar una sortida realista a una situació que hi ha ara, no vol dir que
s’hagi de tirar endavant, no vol dir que ho hàgim de fer en el màxim de la proposta,
per tant, preparem una reserva per si s’ha de fer tenir-ho allà guardat, forma part d’un
pressupost que no vol dir que s’hagi de fer així.
Per aclarir el tema del casal, aquest equip de govern no renuncia a la propietat del
casal, però hem de ser conscients que la propietat del casal la podem tenir un cop
s’aprovi el POUM definitivament, que no es podrà actuar, si no canvien molt les coses,
en aquest equipament fins al cap d’uns quants anys, i que mentre donem sortida a una
necessitat i a una realitat, per tant, que quedi clar que no estem dient que
l’equipament de les faixes ha de substituir res, sinó que l’únic que pretenem és que
amb la mínima despesa possible i amb el màxim d’acord amb els agents implicats es
pugui donar sortida a una necessitat concreta i que el tema del casal que és una
qüestió irrenunciable per nosaltres, aconseguir la propietat i així ja tindrem aquest
actiu i quan es pugui donar-li sortida, les coses segur que canviaran, les dinàmiques
econòmiques seran unes altres. Que quedi clar que no renunciem a la propietat del
casal, però hem de ser realistes tal i com s’ha explicat, i per l’altre cantó, això és un
projecte, el de les faixes, que està fet a màxims però que és impossible o molt difícil
de poder-hi arribar per tant, intentem donar sortida i posarem els recursos que
puguem i d’acord amb el màxim de gent possible.
Sr. Fort.- Aquest pressupost quan es podrà penjar si és que es vol penjar al web.
Sr. Guiteras.- Provisionalment es una cosa perquè s’ha de donar publicitat però no
serà aprovat fins d’aquí a un mes que estigui en exposició pública.
Sr. Fort.- Una cosa, abans d’abaixar els impostos abaixem la calefacció, això si que és
important i que sí que es pot fer.
Sr. Guiteras.- Això es pot utilitzar i és molt raonable dir-ho, però, ja voldríem no tenir
aquesta calefacció, però parar-ho tot el migdia i tornar-ho a engegar al vespre no és
gaire eficient.
Sr. Clusella.- El sistema que hi ha ara és un desastre i no s’està actuant perquè està
previst canviar-ho, hem d’acabar de passar aquest any.
Sra. Tarter.- En relació a les faixes, l’Albert el juliol de l’any passat, 2014, ja ens va
avisar que es canviava la subvenció del POUSC, del s 170.000€ em sembla que era de
la caldera.
Sr. Clusella.- Era una proposta que plantejàvem o sigui no s’ha canviat la destinació.
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Sra. Tarter.- Això és el que n’anava a preguntar, no he trobat que es fes aquest canvi
de destinació, encara no s’ha fet.
Sr. Clusella.- Per fer el canvi de destinació feia falta tenir un projecte, perquè estem
parlant de més de 50.000 € més iva no s’ha fet la petició encara.
Sra. Tarter.- Aquest PUOSC que és del 2012, s’ha d’executar abans del 31 de
desembre del 2015 o només si l’adjudiquem, perquè per gastar aquests 170.000€
entenc que només tenim aquest 2015, és improrrogable.
Sr. Clusella.- El PUOSC s’ha de contractar abans de 31 de desembre de 2015, per
tant, es pot acabar el 2016. Tenim altres subvencions de diputació que sí que són de
legislatura i aconsellen que ho puguem executar-ho aquest 2015, Diputació moltes
vegades permet més flexibilitat però aconsellen que ho fem en el 2015.
Sra. Tarter.- Bàsicament, des que vas comentar el 2014 nosaltres ja estem d’acord
en mirar un projecte per adequar les faixes, l’altre és que ara que ja hi ha un projecte
físic que ja ens l’estem mirant, hi ha algun inconvenient que hi veiem, ja ho anirem
mirant; també vam veure que feies un twit en el Twiter de l’ajuntament que ja hi havia
aquest projecte i que si la gent volia mirar-ho ja estava a disposició, potser també es
podria, el que deia el Llorenç, penjar el projecte, ara que ja tenim la documentació,
això la gent pugui valorar-ho i potser vindrà més gent a veure-ho i no quedar-nos
només amb la gent del sector que s’han involucrat amb el projecte, però potser també
obrir-o a la gent que sàpiguen quin és l’objectiu final de les faixes que si volem
modificar alguna cosa hi siguem a temps. Potser seria un prec a fer que el mateix
document que vas enviar es pogués penjar a la web i podem mirar-lo des de casa.
Sr. Guiteras.- Està prevista la darrera trobada amb el poble per explicar tots els
passos fets i tot això es presentarà allà.
Sr. Navarro.- La Montse deia lo de l’esforç, ja el reconec, i tant que s’ha fet, tot
l’ajuntament i en particular l’equip de govern amb el tema econòmic hi heu fet molt,
això ho hem reconegut sempre i és clar que heu fet esforç. El que passa és que jo
deia, deixem els 2 policies, i modifiquem els treballadors quan decidim quina policia
volem, dóna la sensació d’una mica d’improvisació, decidim quina policia volem i si
llavors ens sobren els tenim allà dotats, perquè ara els passem aquí perquè deveu
veure que les necessitats van per aquí, però ja hi seriem a temps a canviar el catàleg
un altre dia, i no ara quan haguéssim debatut si ara em sembla que he vist que en
tenim 8, al final hauríem de decidir que al final en tindrem tant pocs que no seran
operatius, ho ignoro perquè durant 4 anys no he viscut la realitat d’aquests temes,
però que hi heu posat molt esforç tot l’ajuntament i sobretot tot l’equip de govern, això
ningú ho nega.
Per altra part, a l’hora de fer el projecte de les faixes heu consultat a no sé qui,
vosaltres sou 6 i nosaltres som 5, també ens hagués agradat ser-hi a l’hora de
demanar-ho, assentem-nos, demanem-ho i quan t’ho expliquen potser ho tindríem
més clar tirar aquest projecte endavant, com que també hi entenem poc, si a l’hora de
cridar a aquesta gent que heu dit que havíeu consultat, que també m’agradaria tenir
una llista, si haguéssim sigut a l’hora d’assentar-nos a la taula i parlar-ne també ara el
sentiriem més nostre i el tindríem més fàcil o hi haguéssim posat els però abans
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d’acabar, que ens vau dir farem aquest projecte i ens l’heu abocat sobra la taula fet i
clar, ens hagués agradat més participar-hi, i també poder seria més fàcil, també
entenc que trobar la gent, que vagi bé a tothom és difícil. Però l’esforç, no anava que
no heu fet esforç, el contrari, que esteu fent un esforç brutal amb el tema econòmic,
tot l’ajuntament i sobretot els que hi esteu treballant cada dia.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria simple dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori amb els vots a favor del grup
municipal 6 d’Ara Moià les abstencions dels grups municipals 5 d’Entesa per Moià i 2 de
CiU aprova la present proposta.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.46 AL 108 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. 46/2015 al 108/2015
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.
Sra. Tarter.- En relació al 103 de la rescissió del primer contracte de l’assessor jurídic
del miquel, és a veure el tema de MoiàFutur que no hi consta res en el decret, com
quedaria el fet que ara es el secretari del consell de MoiàFutur; llavors el 106, les
quanties no em quadren, s’adjudiquen a l’arquitecte Paco Moral per la quantitat de
4.450€ i 1.564€ d’iva, quin iva és, perquè no em quadra res i la oferta que va
presentar el Paco era més alta que la que consta en el decret, igual hi ha hagut canvis
d’última hora que no són a l’expedient,. En l’expedient, que he mirat avui a secretaria,
molt bé, posava que l’oferta era de 5.250€+ IVA per la primera fase, i aquí he vist els
4.450€ i no he sabut trobar res més a l’expedient.
Sr. Guiteras.- Potser és un error ens ho mirem.
Sra. Tarter.- Per això, que ho mireu i llavors, tampoc em quadrava l’IVA, més que tot,
aquest quina és la quantia definitiva.
Sr. Clusella.- El que sí que podem dir que respecte l’oferta que es va presentar no hi
ha hagut cap més canvi, en un principi ha de ser el de l’oferta.
Sra. Tarter.- Jo el que tenia apuntat era 5.250€+ IVA de mil i pico de la primera fase,
per tant, si de cas mireu-ho i feu la rectificació que hagueu de fer.
Llavors, del decret 80 que és l’adjudicació de la millora d’edificis de l’eficiència
energètica, que l’empresa és Instalalvarez, per un import de 48.000 i pico d’euros +
IVA, a veure si podeu explicar, aquest import tant elevat, quin es el projecte, quins són
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els edificis que estan afectats i també com es pot adjudicar per aquest import si no hi
havia la quantitat de recursos propis perquè el pressupost no estava aprovat. Si voleu
m’ho envieu, si afecta a diferents edificis o hi ha molta cosa per l’import; si vols
m’envies com serà el projecte, ja em donaré per contestada.
Sr. Guiteras.- Doncs ja t’ho enviarem.
Sr. Clusella.- Només dir que ja us ho havíem enviat ja fa molt temps, ja fa casi un
any que estem parlant d’aquest tema, a grosso modo, hi ha temes de calderes de gas
com la d’aquí l’Ajuntament i la biblioteca i el tema d’il·luminació amb led de l’escola
bressol i la planta baixa de la biblioteca, hi ha temes de bateries de condensadors dels
edificis que generen reactiva per no haver de pagar electricitat reactiva, hi ha
l’extensió de la calefacció amb aigua partint de la mateixa caldera a la zona que hi ha
ara la policia per evitar la calefacció elèctrica, ara ho dic tot de memòria.
Sra. Tarter.- Si és el mateix que no s’ha modificat ja ho tenim, era per si hi havia
modificacions.
Sr. Navarro.- Jo només el 103, que és això del Miquel, jo el què diria que si tenim
algun altre assessor que assessora a Secretaria aquí a l’Ajuntament, que ja ho vaig
demanar a l’últim ple, també m’agradaria conèixer-lo. Si ara ja continua
definitivament, m’agradaria que me’l presentessin.
Sr. Guiteras.- El dilluns que ve a les 4 de la tarda, de 4 a 6 o les 7 o les 8.
Sr. Navarro.- La modificació de crèdits que ja està. Llavors, el 92 que és el judici dels
vestuaris del camp de futbol, que ja ens ve un altre marron, de la piscina, que no
sabem què passarà, que ens en demanen 73.000 € que ja veurem què passarà. Per
últim tinc el 108 que és lo de les ofertes de treball que han sortit que es puntua per
ser de Moià es dóna mig punt i per ser del Moianès també mig punt, jo entendria que
s’hauria de donar un punt per ser de Moià i mig per ser del Moianès, perquè si els
altres ajuntaments no fan el mateix, si ens ha arribat a l’Ajuntament de Moià entenc
que és pels treballadors de Moià, quan serem comarca, si tothom es posa d’acord, i si
arribés des del Consell Comarcal, però aquest ens ha arribat directament a nosaltres,
m’hagués agradat més només Moià.
Sr. Guiteras.- Vam escollir aquest procediment. Lo del Miquel MoiaFutur, he parlat
amb ell i ens continuarà donant un cop de mà.
8. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS DE DATES 11 I 25 DE FEBRER DE 2015
Es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la
darrera sessió plenària ordinària, en les sessions celebrades en dates:
11 I 25 DE FEBRER DE 2015
Sra. Tarter.- La del 25 de febrer, el punt 4 que és el pla del pavelló, aproveu de
penjar el pla d’autoprotecció al web municipal, ho he mirat i no ho he trobat, i aquest
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matí he parlat amb la responsable de la coordinació d’esports i m’ha comentat que
encara no s’ha penjat, fa un mes de la seva aprovació, també ho he demanat a ella, a
veure si també podeu vigilar-ho que es faci, perquè ens ha sorprès trobar-nos això
quan encara no ho havíem vist.
També respecte el punt 7, l’acord quart de l’obertura del sector de la UAU, on s’acorda
que el carrer Passarell continuï sent de doble sentit, com que ja fa un mes de l’acord, a
veure si creieu que ja ha passat prou temps per tornar-ho a valorar per continuar
mantenint a doble sentit.
Sr. Guiteras.- Encara no ho hem tornat a valorar, i estem esperant a veure com
funciona tot plegat.
Sr. Navarro.- Jo hi passo tot sovint, i diria que ara s’hi passa més bé, ara potser
encara faria direcció única però ja tinc els meus dubtes. Per cert, encara deu ni do els
cotxes que van en direcció contraria.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Sr. Navarro.- Un parell de preguntes: una era lo dels horts del rector, que ja he vist
el decret, hi ha gent que es queixa dubtant de si estan tan necessitats els que han
sortit, i ja els hi dic que això ho decideixen a Serveis Socials. Seguim tenint el mur del
carrer Santa Magdalena penjat que suposo que l’acabarem prudentment, perquè
també estaria bé. Tinc altres preguntes que les deixarem pel pròxim ple.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeixen
intervencions.
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