ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 22 DE JULIOL DE 2015, NÚM. 11
Data i hora d'inici: dia 22 de juliol de 2015 a les 20.40 hores
Data i hora de finalització: dia 22 de juliol de 2015 a les 21.41 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sra. Núria Reynés i Molist
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Mireia Cañas i Soler
Sra. Anna Roca i Querol
Sr. Joan Maria Navarro i Clarà
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Excusen la seva absència
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE DEL DIA
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA
08/07/2015
2. ACORD D’AMPLIACIÓ DE TERMINI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’AVANÇ
DEL POUM DE MOIÀ
3. ACORD D’APROVACIÓ DELS PREUS DEL MENJADOR DEL CASAL D’ESTIU
2015
4. ACORD D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA FORMACIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I
REUTILITZACIÓ
5. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5-2015
6. ACORD D’APROVACIÓ DE LES FESTES DE CARÀCTER LOCAL PEL 2016
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7. ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE PERSONAL
8. NOMENAMENT MEMBRES CONSELLS
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
9. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MIG DE
PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT I EL MUSEU CORRESPONENTS AL PRIMER I
SEGON TRIMESTRE DE 2015
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.200 AL 282 DEL
2015
11. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA
SESSIÓ DE DATA 15 DE JULIOL DE 2015
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
PRELIMINAR.- De 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 proposta de
ACORD AL PLE D’APROVACIÓ DEL
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I LA UTE

CONVENI

TRANSACCIONAL

ENTRE

Sr. Guiteras.- Benvinguts a la primera sessió ordinària d’avui vint-i-dos de juliol de
2015. En l’ordre del dia que com sempre fem els tres grups, assumptes a deliberar,
control i fiscalització dels òrgans de govern i mocions, precs i preguntes, presentarem
un punt d’urgència. Primer el que hauríem de fer és votar si realment s’inclou aquest
punt d’urgència. Ja el vàrem acotar a la Comissió Informativa perquè es podia donar
aquest cas d’incloure’l. És el punt de l’aprovació del conveni transaccional de la Unió
Temporal d’Empreses.
Per tant posem a votació si incloem o no com a punt d’urgència aquesta aprovació si
s’escau d’aquest conveni transaccional de la UTE Constructors de Moià. La Montse
Girbau no pot votar per incompatibilitats, per tant, s’abstindrà en la votació i
deliberació.
Sotmès a votació el Ple Municipal, per majoria absoluta dels assistents, amb l'abstenció
de la Sra. Girbau, 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
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0.- PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’APROVACIÓ DEL CONVENI TRANSACCIONAL
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I LA UTE
La UTE Constructors de Moià ve reclamant des de fa anys el pagament de les obres
d'urbanització dels carrers Mossèn Lluís Daví, Feliu Comadran, Agricultura i Tosca que
li varen ésser adjudicades el 9 de setembre de 2009,
El pagament del preu d’aquestes obres es va suspendre a començaments del darrer
mandat, a causa de diverses incidències detectades en la seva certificació i execució i
les dificultats de cobrament de les quotes d’urbanització que les financen,
Tot plegat va determinar que les obres quedessin aturades “de facto” des del 2011, i
que hagin romàs en aquest estat des d’aleshores,
Des de llavors, representants tècnics i polítics municipals han mantingut nombroses
reunions amb representants de la UTE per trobar una solució amistosa a tota aquesta
problemàtica, que han desembocat en el projecte de conveni transaccional que
s’annexa a aquesta resolució.
Vist l’informe de la Secretària Accidental, l’Assessor Jurídic Municipal i l’Interventor
Municipal, de data 22 de juliol de 2015.
L’Arquitecte Municipal ha emès un informe complementari en data 8 de juliol de 2015,
que es dóna per reproduït en aquests antecedents als efectes de motivació de l’acte,
en el qual es constata entre altres fets, que el tècnic redactor del projecte i director de
les obres urbanitzadores, Francesc Moral i Ramírez, arquitecte col·legiat número
24946/7 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb domicili professional al carrer del
Remei número 42 de Moià (08180) certifica, que l’import pendent d’abonar al
contractista és de 122.204,26 € més el 21% d’IVA, el que donaria un total de 147.867
Euros, i que resten pendents d’executar obres compreses dins l’objecte del contracte
per valor de 30.413,16 € més IVA, és a dir, de 36.799,92 Euros IVA inclòs.
Vista la declaració jurada prestada en data d’avui sota la fe de la Secretària Municipal
ANNA MARIA MARTÍ TANTIÑA pel tècnic redactor del projecte i director de les obres
urbanitzadores, FRANCESC MORAL I RAMÍREZ, arquitecte col·legiat número 24946/7
del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb domicili professional al carrer del Remei
número 42 de Moià (08180), en el qual es manifesta que s’han esmenat manifesta,
entre altres qüestions, que les obres que descriu la liquidació, corresponen a obres
realment executades, en haver-se corregit els desajustos que presentaven algunes
certificacions entre l'obra certificada i la realment executada i rectificat convenientment
les errades que es varen detectar en les certificacions emeses en el decurs de l'obra.
Vist que l’import pendent d’abonar al contractista és de 122.204,26 € més el 21%
d’IVA, el que donaria un total de 147.867 Euros, i que resten pendents d’executar
obres compreses dins l’objecte del contracte per valor de 30.413,16 € més IVA, és a
dir, de 36.799,92 Euros IVA inclòs.
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El contractista s’ha ofert a renunciar al cobrament de part del preu de l’obra
executada, a canvi del compromís que se li aboni la liquidació definitiva que resulti de
l’aplicació d’aquesta quitança dins un termini raonable.
Les circumstàncies anormals que han conduït a la situació en què ens trobem,
aconsellen de cloure l’expedient de contractació per la via excepcional del conveni
transaccional que aquí es planteja, partint de la base que, ultra l’evitació d’un litigi
inevitable per manca de pagament, l’Ajuntament obtindrà una quitança elevada de
l’import que deu al contractista i aquest li venia reclamant així com la renúncia del
contractista als interessos de demora i a la resta de compensacions legalment
establertes per extinció anticipada del contracte,
L’article 230 del 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, autoritza els ens locals a avenir-se a
les demandes judicials, fer transaccions sobre llurs béns o drets, i sotmetre a
arbitratge les conteses que se suscitin sobre aquests mitjançant acord del ple adoptat
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar el conveni transaccional de resolució anticipada i liquidació del
contracte d’obres d'urbanització del carrer Mossèn Lluís Daví, Feliu Comadran,
Agricultura i Tosca adjudicades el 9 de setembre de 2009, a la UTE Constructors de
Moià.
SEGON: Notificar la resolució presa a l’adjudicatària i convocar-la a la signatura del
conveni de resolució del contracte el dia i l’hora que determini l’Alcaldia Presidència, en
funció de les necessitats del servei.
ANNEX
CONVENI TRANSACCIONAL DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA I LIQUIDACIÓ DEL
CONTRACTE D’OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER MOSSEN LLUÍS DAVÍ,
FELIU COMADRAN, AGRICULTURA I TOSCA ADJUDICADES EL 9 DE SETEMBRE
DE 2009, A LA UTE CONSTRUCTORS DE MOIÀ.
Moià a ....... de ......... de dos mil quinze
REUNITS:
D’una part DIONÍS GUITERAS RUBIO, actuant com a Alcalde President de
l’Ajuntament de Moià, segons és públic i notori, assistit de la Secretària Accidental
ANNA MARIA MARTÍ TANTIÑÀ, que dóna fe de l’acte,
De l’altra, el senyor ................ DNI ................... i domicili a ..............., actuant en
nom i representació de la UTE Constructors de Moià, CIF ........... i domicili a .............,
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en qualitat de .............. de la UTE, segons l’escriptura de ................ atorgada davant
el Notari .................. sota el número ............... del seu Protocol.
I el senyor ................ DNI ................... i domicili a ..............., actuant en nom i
representació de la UTE Constructors de Moià, CIF ........... i domicili a ............., en
qualitat de .............. de la UTE, segons l’escriptura de ................ atorgada davant el
Notari .................. sota el número ............... del seu Protocol.
Estan facultats per aquest acte en virtut dels acords adoptats per ...................... de la
UTE celebrada el ......................... certificació de la qual, lliurada pels compareixents,
que protocol·litzo amb aquest document, de la qual forma part integrant com a
document annex número 1.
Manifesten la total vigència de la seva representació i facultats i que no els han estat
suspeses, limitades, revocades ni modificades i no haver variat l’estat, situació i
capacitat jurídica de l’entitat representada.
Resulten les seves circumstàncies de les seves pròpies manifestacions, responent de la
seva veracitat sota pena de falsedat; els identifico pel corresponent document
d’identitat que m’exhibeixen,
EXPOSEN
Reconeixent-se mútuament capacitat i competència per a l’atorgament d’aquest
CONVENI TRANSACCIONAL, han decidit atorgar-lo en base als següents
ANTECEDENTS
La UTE constructors de Moià ve reclamant des de fa anys el pagament de les obres
d'urbanització dels carrers Mossèn Lluís Daví, Feliu Comadran, Agricultura i Tosca que
li varen ésser adjudicades el 9 de setembre de 2009,
El pagament del preu d’aquestes obres es va suspendre a començaments del darrer
mandat, a causa de diverses incidències detectades en la seva certificació i execució i
les dificultats de cobrament de les quotes d’urbanització que les financen,
Tot plegat va determinar que les obres quedessin aturades “de facto” des del 2011, i
que hagin romàs en aquest estat des d’aleshores,
Des de llavors, representants tècnics i polítics municipals han mantingut nombroses
reunions amb representants de la UTE adjudicatària per trobar una solució amistosa a
tota aquesta problemàtica, que han desembocat en el projecte de conveni
transaccional que s’annexa a aquesta resolució.
El contractista s’ha ofert a renunciar al cobrament de part del preu de l’obra
executada, a canvi del compromís que se li aboni la liquidació definitiva que resulti de
l’aplicació d’aquesta quitança.
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Les circumstàncies anormals que han conduït a la situació en què ens trobem,
aconsellen de cloure l’expedient de contractació per la via excepcional del conveni
transaccional que aquí es planteja, partint de la base que, ultra l’evitació d’un litigi
inevitable per manca de pagament, l’Ajuntament obtindrà una quitança elevada de
l’import deu al contractista i aquest li venia reclamant així com la renúncia del
contractista als interessos de demora i la resta de compensacions legalment
establertes per extinció anticipada del contracte,
Aquest conveni va ésser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Moià de ................ per
.............. (unanimitat, majoria absoluta) dels seus membres.
Sobre la base del que precedeix, els senyors compareixents, segons intervenen, per la
present
PACTEN
1.-Resolució del contracte d’obres
Les parts compareixents resolen anticipadament i de mutu acord el contracte
d'urbanització del carrer Mossèn Lluís Daví, Feliu Comadran, Agricultura i Tosca
adjudicades a la UTE Constructors de Moià el 9 de setembre de 2009, sota les
condicions que es dirà a continuació.
2.-Liquidació i quitança
De l’import de l’obra certificada fins el dia d’avui per valor de 478.267,21 Euros (sense
IVA) segons l’informe de la direcció facultativa i l’Arquitecte Municipal obrants a
l’expedient, la UTE Constructors de Moià renuncia al cobrament de 63.303,83 Euros
(sense IVA), pel que l’import de la liquidació final de l’obra queda fixat de mutu acord
amb caràcter definitiu i irrevocable en 58.900,43 Euros més el 21 % d’IVA que dóna
un total de 71.269,52 Euros.
3.-Renúncies
La UTE constructors de Moià declara solemnement:
 Que renuncia al cobrament d’interessos per la demora en el pagament de les
certificacions d’obra emeses per la direcció facultativa des de la formalització del
contracte.
 Que renuncia al cobrament d’interessos pel pagament ajornat de la liquidació
definitiva de l’obra practicada a l’apartat precedent per import de 71.269,52
Euros.
 Que renuncia a la revisió de preus del contracte que pogués correspondre per
demora en la seva execució.
 Que renuncia a finalitzar les obres pendents d’executar compreses dins l’objecte
del contracte.
 Que renuncia al benefici industrial, i qualsevol altre compensació legal o
convencional que li pogués correspondre per raó d’aquesta resolució anticipada
del contracte.
 Que es dóna per enterament satisfeta de la liquidació aprovada per mitjà
d’aquest instrument, aprovant el resultat d’aquesta liquidació i reconeixent com a
just, definitiu i irrevocable el saldo al seu favor de 71.269,52 Euros (amb IVA)
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que ha donat amb la quitança de 63.303,83 Euros (sense IVA) acordada en
aquest conveni.
Que no té cap més reclamació que formular en relació a aquest contracte
d’obres, acció o dret que exercitar i, si encara no n’hi hagués prou, les renuncia
absolutament sense distinció ni condició de cap classe.

4.-Renúncies municipals
L’Ajuntament renuncia per la seva banda a demanar responsabilitats al contractista per
les demores en que hagi pogut incórrer en l’execució de les obres i per la constitució
irregular de la garantia definitiva del contracte. Renuncia, per consegüent, a reclamar
la constitució de la fermança definitiva del contracte per valor de 33.836,20 Euros, en
consideració al temps transcorregut des que varen quedar interrompudes i al fet que
les obres s’han de considerar recepcionades “de facto” per haver estat lliurades a l’ús i
servei públic durant un període molt superior al període de garantia legalment
establert.
5.-Recepció de l’obra executada
Aquest conveni equival a la recepció formal de l’obra certificada per la direcció
facultativa.
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults
de la construcció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista,
aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de
quinze anys a comptar d’avui, d’acord amb l’establert per la legislació de contractes de
les Administracions Públiques vigents.
I, en prova de conformitat, les parts compareixents signen el present conveni
transaccional per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data senyalats “ut
supra”. En dono fe.
Sr. Guiteras.- És el que s’exposa a la proposta, hi ha els antecedents, el dictamen, els
informes tècnics i jurídics, no sé si voleu dir alguna cosa.
Sra. Tarter.- El nostre grup votarem a favor de la proposta, tanquem un tema heretat
de l’època anterior, i per tant, és positiu anar tancant tots aquests temes complicats
que hi ha oberts, positiu per l’Ajuntament, de que la garantia comença a cobrar a
partir de la firma del conveni, a comptar perdó, la garantia de l’obra comença a
comptar, també que no estem renunciant al cobrament dels morosos, també és
important que quedi reflectit i llavors nosaltres deixar constància de l’obligació o no de
si considereu si s’han de fer les liquidacions definitives o no. El nostre vot serà
favorable.
Sr. Guiteras.- Nosaltres també votarem a favor. Com bé ha dit la Maria, és un tema
que fa massa anys que s’arrossega, que tenia molt difícil solució, optem per aquesta
solució que de fet és la menys dolenta per totes les parts, lo bo fóra poder acabar
l’obra, poder tenir els veïns que estan en situació concursal, haguessin pogut recuperar
aquests diners, no hi renunciem, com ha dit la Maria, estem personats en les causes
de liquidació de les dues societats en el concurs de creditors, per tant no renunciem a
cobrar-ho, però sí que entenem que no podíem demorar-ho més anys, si estem dient
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que el 2011 es van parar les obres, això deu ser del 2007 si no recordo malament,
hem de tancar carpetes, és una obligació per part de tots anar tancant carpetes.
Deixeu-me agrair a la UTE i als veïns també que hagin acceptat una fórmula que no
seria la més adient pels contractistes després de tants anys i demanar disculpes als
veïns per tenir aquesta obra encallada durant tants anys també, per tant entenem que
amb aquesta votació tanquem un expedient que ens convé molt; per tant, si us sembla
bé, passem a la votació.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels assistents, amb deu
vots a favor i una abstenció, dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el
present dictamen.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA
08/07/2015
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 8 de juliol de 2015, que
s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada per assentiment, si no hi ha
objeccions per part dels assistents.
Atès que no es formulen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta per
unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent.
2. ACORD D’AMPLIACIÓ DE TERMINI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’AVANÇ
DEL POUM DE MOIÀ
DICTAMEN
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data divuit de desembre de dos
mil catorze, va adjudicar a l’empresa Narcís Tusell, SLP, el contracte dels treballs de
finalització del POUM de Moià.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data vint-i-set d'abril de dos mil
quinze va aprovar sotmetre a informació pública pel termini de dos mesos, l’Avanç del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, document que estableix els criteris i objectius
generals de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Vist que el termini d’informació pública finalitza el proper dia 20 de juliol de 2015.
Vista la importància i la transcendència del projecte aprovat, es creu convenient
l’ampliació del període d’informació pública fins el dia 9 d’octubre de 2015.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
quinze de juliol de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Ampliar fins el dia 9 d’octubre de 2015 el termini d’informació pública de
l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbana de Moià redactat per Narcís Tusell i Borràs.
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SEGON.- Publicar anuncis al BOPB, al DOGC, a dos diaris d’àmbit provincial o de
premsa periòdica, al tauler d’anuncis i al web municipal, per tal que les persones
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions o al·legacions
que considerin adients.
TERCER.- Notificar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis
Territorials de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, la
present pròrroga, per al seu coneixement i efectes.
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a
la formalització dels presents acords.
Sra. Cañas.- Falta l’Albert que és qui porta el tema del POUM. Aquesta ampliació de
termini respon bàsicament a una voluntat de fer una participació ciutadana molt més
activa. La llei quan es fa una renovació del POUM declara que s’ha de fer participació
ciutadana però no et diu fins a quin nivell has de baixar, nosaltres tot i que fins ara
s’han fet unes jornades molt més tècniques i que hi ha hagut poca concurrència de
ciutadania, el què volíem fer era ampliar aquest termini per intentar activar molt més
la participació ciutadana de carrer. Bàsicament aprofitant els temps i que a l’agost és
un mes que a Moià, sobretot la setmana de festa major, hi ha molt moviment, volíem
aprofitar per, bàsicament són 3 coses, a partir de, crec que, la setmana que ve,
comença l’exposició pública de tot el que són els plànols de la proposta del POUM, que
es farà finalment aquí baix a l’entrada de l’Ajuntament, aquesta exposició el què volem
fer és, la setmana de festa major, encara s’ha d’acabar de concretar el dia, treure-la al
carrer, posar-la al carrer sant Antoni, i sobretot els tècnics i el regidor, l’Albert, que la
gent pugui veure els plànols, puguin fer preguntes, perquè quan s’organitzen aquestes
coses normalment hi va qui l’interessa però si la gent s’ho troba doncs també es una
manera de donar molta més informació a la ciutadania. I finalment quan acabi aquest
termini el que queda és fer la jornada de participació ciutadana, ens plantàvem a
setembre, és un mes amb les eleccions i vam decidir que el més oportú era esperar el
primer cap de setmana després de les eleccions i aquest és el dia 3 d’octubre. Aquesta
jornada serà el dissabte 3 d’octubre al matí, on vindrà tant l’empresa que el NARCÍS
TUSELL ha subcontractat per fer tot el tema de participació ciutadana, faran una
primera part d’explicació de quines són les principals propostes que s’han de debatre i
després en funció de la gent que hi hagi es faran grups de discussió. Aquesta
ampliació, també destacar que no hauria de tenir un impacte molt gros en la data final
d’aprovació i que ens permet seguir contemplant de data final d’aprovació del POUM de
cara el gener de 2016, per tant, no tindria cap implicació.
Sr. Navarro.- El nostre vot serà afirmatiu, entenem que s’allargui aquests dos mesos,
ja vam coincidir llavors amb el Moianès, ara no coincidim amb res més, només
demanaríem que com que hem vist que hi ha hagut al·legacions de MoiàDeute, doncs
comuniqueu-los-hi; a més a més, pensem que són al·legacions que s’havien d’haver
fet després d’aquests passos, però bé, comunicar-los-hi que s’allarga aquests dos
mesos.
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Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
3. ACORD D’APROVACIÓ DELS PREUS DEL MENJADOR DEL CASAL D’ESTIU
2015
DICTAMEN
Vista la sol·licitud presentada per Aramark, concessionari del servei de menjadors
escolars, demanant l’aprovació dels preus del menjador del Casal d’Estiu 2015.
Considerant que el servei de menjador del Casal d’Estiu, bo i trobant-se comprès dins
l’objecte del contracte de concessió del servei de menjadors escolars, no té definit el
preu màxim al qual s’ha d’oferir.
Considerant que l’article 9.4 del plec de clàusules administratives del contracte de
concessió del servei de menjadors escolars determina que el preu dels serveis no
regulats pel Departament d’Ensenyament no podrà superar el preu dels serveis
regulats per aquest Departament en més d’un 20 %.
Atès que el preu del servei de menjador del Casal d’Estiu proposat per Aramark
respecta aquesta limitació.
Vista la conformitat amb les modificacions proposades pels tècnics que signen al peu
d’aquesta proposta.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
quinze de juliol de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar els preus del Casal d’Estiu 2015 proposats per Aramark que es
fixen a continuació:
 Preu menú usuari fix: 5,42€ (IVA inclòs)
 Preu menú usuari esporàdic: 6,10€ (IVA inclòs)
SEGON.- Notificar la resolució presa al contractista 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.
Sra. Bigorra.- Senzillament que és un tràmit perquè els preus d’adjudicació, les
variacions dels preus de menjador han de passar per acord de ple, i llavors, cada
vegada que s’han de modificar o s’ha de fer alguna variació s’ha de passar per acord
de ple. Aquests preus són els que han tingut vigència en el casal d’estiu, està
pràcticament apunt d’acabar, per tant anem una mica pillats, però ja està.
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Sr. Navarro.- És just perquè hi ha hagut eleccions entremig, esperem que l’any que
ve es faci abans.
Sr. Guiteras.- Ens ha agafat enmig de període electoral.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
4. ACORD D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA FORMACIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I
REUTILITZACIÓ
DICTAMEN
Antecedents
La Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
publica i bon govern, al seu art. 2 estableix que aquesta és d’aplicació a les entitats
que integren l’Administració Local. Així mateix, al seu art. 8 determina la informació
que s'ha de fer pública.
En el mateix sentit, la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, al seu art. 3 disposa que aquesta és
d’aplicació a l’Administració local de Catalunya.
Per tot això, aquesta Administració es veu en la conveniència de regular la
transparència de l’activitat de l’Ajuntament de Moià, així com de l’exercici del dret de
reutilització i accés a la informació pública, establint els mitjans necessaris, que seran
preferentment electrònics.
Fonaments de Dret
Les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans
mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeixen els articles 84 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 220 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
El procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu
de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï
l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
quinze de juliol de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS

Pàg. 11/22

Primer.- Iniciar l’expedient per a la formació
transparència, accés a la informació i reutilització.

de

l’Ordenança

municipal

de

Segon.- Constituir una Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte
d’Ordenança.
Tercer.- Nomenar president de la Comissió d’Estudi l’alcalde-president.
Quart.- Nomenar membres de la Comissió esmentada les persones següents:
Sr./Sra. Núria Reynés i Molist, regidora d’aquest Ajuntament
Sr./Sra. Mireia Cañas i Soler, regidora d’aquest Ajuntament
Sr/Sra. Montserrat Girbau i Passarell, regidora d’aquest Ajuntament
Cinquè.- Disposar que la Comissió d’Estudi haurà
d’Ordenança per a la seva elevació posterior al Ple.

de

lliurar

l’avantprojecte

Sra. Cañas.- És una miqueta el que deia l’Anna, al final tenim la llei estatal de 2013 i
la llei catalana de 2014 que estableix quins han de ser els criteris de transparència de
les administracions públiques, a nivell d’Ajuntament creiem que tenim el deure de ser
transparents amb tota la informació que és d’interès públic i per tant ens disposem a
començar a treballar per tenir una ordenança de transparència i d’utilització de la
informació. Per llei aquesta ordenança, és per llei però nosaltres ho compartim, al final
tot el que puguem fer conjuntament doncs endavant, establim aquesta comissió
encarregada de fer la redacció i comencem a treballar.
Sr. Navarro.- Senzillament, agrair la nostra participació i esperem anar participant
amb coses i anar-nos trobant més bé tots i anar-nos coneixent.
Sr. Guiteras.- És un dels compromisos i l’anirem fent.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
5. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5-2015
DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent
i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per suplements de
crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits
d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el
respectiu servei.
Considerant que amb data sis de juliol de 2015 es va emetre informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Considerant que amb data sis de juliol de 2015 es va emetre Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data sis de juliol de 2015
per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
quinze de juliol de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 05/2015 del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
finançats amb càrrec a altes en aplicacions d’ingressos i baixes de crèdits d’altres
aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT
Modificació de crèdits 5/2015
INGRESSOS
ALTES

DESPESES
BAIXES

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II

ALTES

BAIXES

143.165,03 €

79.724,95 €
67.152,98 €

CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV

2.000,00 €

CAPITOL V
CAPÍTOL VI

5.712,90 €

CAPÍTOL VII

223.449,40 €

43.366,40 €

CAPÍTOL VIII

2.104.398,39 €

CAPÍTOL IX

2.104.398,39 €

TOTAL

2.104.398,39 €

43.366,40 €

2.253.276,32 €

372.327,33 €

SEGON. Donar compte de la baixa de 180.083,00 euros de capítol VI per tal de donar
compliment a la mesura d’estalvi inclosa dins les previsions del Pla d’Ajust aprovat pel
Ple de data 17 de març de 2015.
TERCER. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
Sr. Solé, interventor.- Intentaré que s’entengui el màxim possible. Començaré pels
imports més elevats. Concretament, la quantitat més alta, tant en ingressos, estem
parlant de 2,1 milions, que seria de capítol IX que té la contrapartida amb un
increment de la despesa de 2,1 milions de capítol VIII, es deu al següent: com molt bé
sabeu, fa aproximadament dos mesos, va ser aprovat per hisenda el pla d’ajust de
Moià a deu anys, això significava la concertació d’un crèdit per import de 7.320.000 €,
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aquests 7.320.000€ anaven destinats al deute que hi havia amb hisenda signant
aquest crèdit a l’ICO, a nivell pressupostari tenia el següent reflex, en un primer lloc
una quantitat lleugerament superior a 5 milions d’euros a obligacions que estaven
reconegudes per l’ajuntament corresponent a exercicis anteriors, que realment estaven
pagades però que segons pressupost encara quedava pendent de l’obligació i a mesura
que s’anava retornant aquests diners a hisenda per la part de l’amortització de
principal s’anava deduint, a part d’aquest 5 milions i escaig que us comentava hi havia
2.100.000 euros que corresponien a factures de la societat municipal que es van
avançar per hisenda i aquí, a diferència de l’altra despesa que comentava encara no
estava imputada a pressupost, matar obligacions reconegudes d’altres exercicis acaba
sent un tema comptable, el que ajuda és millorar la situació de romanent líquid de
tresoreria i aquests 2.100.000 s’havien d’imputar pressupostàriament, d’aquí que
apareix els 2.100.000 d’ingressos en préstec i una despesa de 2.100.000 a capítol
VIII, vers d’un crèdit d’haver concedit de l’ajuntament a la societat, també s’ha de dir
que per la situació financera de la societat difícilment hi haurà un retorn d’aquesta
quantitat, perquè són quantitats que en el concurs de creditors van qualificar de
crèdits subordinats, això significa que van abans tot el crèdit privilegiat i tot el crèdit
ordinari, en la mesura de que el muntant de la societat era força elevat difícilment hi
haurà diners com per poder arribar al subordinat, ara el que s’acaba fent és
regularitzar la situació, i no quedaran operacions pendents d’aplicar a pressupost i
això significa que es va cap a una normalització de la situació llargament desitjat arran
de la difícil situació econòmica de què partia l’Ajuntament de Moià. Les altres
modificacions, en quant a quantia no és tant elevada, també hi ha un impacte
important, malauradament per l’ajuntament, el tancament de l’escola de música va
acabar amb una sentència desfavorable amb condemna d’uns imports i la llei estableix
que s’ha de fer efectiva amb un termini màxim de 2 mesos; donat que l’import és
significatiu l’ajuntament precisa d’una modificació de crèdit per dotar tots aquests
imports, poder fer efectiva la sentència i donar compliment, també hi havia la
possibilitat de demanar una pròrroga de 3 mesos pel compliment, però atès que és un
tema que s’ha de fer, es vol regularitzar el més aviat possible. Estem parlant d’un
import de 140.000 euros, sobretot és aquesta alta de capítol 2. D’on surt el
finançament? de despeses de capítol 1 que no s’han gastat, de places vacants que hi
ha i de despeses de capítol 2 que no s’han acabat executant. També hi ha una
modificació de caire tècnic, una baixa a nivell de despesa de 43.000 i una baixa de
capítol 7 perquè quan es van donar les subvencions de diputació de Barcelona es va
preveure una quantitat bastant superior per l’elaboració del POUM, hi va haver una
rebaixa bastant significativa, aquest ingrés no arribarà mai i la despesa no s’arribarà a
realitzar, llavors el què es fa és regularitzar aquesta situació. També hi ha un punt que
arrel de l’aprovació del pla d’ajust, hi havia una partida que s’anava incorporant any
rere any de 180.000 euros per la millora de la xarxa de clavegueram, no s’estava
donant ús d’aquesta partida i donat la situació de romanent líquid de tresoreria tant
negativa de l’ajuntament, com una mesura inclosa al pla d’ajust es va proposar donarla de baixa, venia finançada amb romanent líquid de tresoreria amb finançament
afectat i donar de baixa aquesta partida i dir que l’ajuntament no s’ho gastarà
automàticament millora en 180.000 euros el romanent i això és una mesura que
ajudava a potenciar la regularització del romanent. Això i la firma del crèdit fa predir
que a tancament del 2015 el romanent líquid de tresoreria es situarà en termes
positius. Gràcies.
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Sra. Tarter.- Ho hem entès. El positiu, la firma del crèdit amb el Banc Popular, ja ho
tenim tot endreçat, s’ha fet molt bona feina. Nosaltres votarem a favor, també la
regularització de l’acomiadament dels professors de l’escola de música, són 150.000
euros que s’han de posar perquè la sentència ha sigut desfavorable i la resta són
petites coses de les diferents regidories i res a dir, i el vot a favor.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
6. ACORD D’APROVACIÓ DE LES FESTES DE CARÀCTER LOCAL PEL 2016
DICTAMEN
Vista l'Ordre EMO/168/2015 de 25 de maig publicada al DOGC 6888 de 9 de Juny de
2015, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a
l'any 2016.
Vist que de les 14 festes laborals, dues tindran caràcter local i que es fixaran per Ordre
del Conseller d'Empresa i Ocupació a proposta dels municipis respectius.
Vist que tal i com estableix l'article 46 del Reial decret 2001/1983 de 28 de juliol, és
competència del Ple Municipal fixar les dues festes de caràcter local.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
quinze de juliol de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. ESTABLIR com a festes de caràcter local per a l'any 2016 els següents dies:
- 20 de gener de 2016
- 17 d’agost de 2016
SEGON. COMUNICAR-HO als Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació per tal
d'incloure la relació a l'Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l'any 2016.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
7. ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE PERSONAL
DICTAMEN
Vist que el Sr. Eduardo Racero Moreno, funcionari en pràctiques d’aquesta Corporació,
ha estat considerat Apte al curs de Formació Bàsica per a policies 2014-2015.
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Vist que finalitzat el curs de formació bàsica l’agent porta arma, i per aquest motiu se’l
retribueix amb un increment salarial de 269,05€ mensuals, com a complement
específic complementari.
Atès que el Sr. Eduardo Racero Moreno ha estat nomenat funcionari de carrera, i
consta com Agent de la Policia Local, escala d’administració especial, subgrup de
serveis especials, classe de Policia local, categoria d’agent, classificada en el grup C1
amb els drets i deures que legalment li corresponguin.
Atès que per regularitzar la classificació de l’agent, en el grup C1 és preceptiva la
modificació del catàleg de llocs de treball.
Vist el que disposa la legislació vigent en matèria de personal funcionari i de catàlegs
de llocs de treball.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
quinze de juliol de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar el Catàleg de Llocs de Treball del Personal de la Corporació degut
al nomenament de funcionari de carrera de l’agent de la Policia Local Sr. Eduardo
Racero Moreno, classificant-lo en el grup C1, escala d’administració especial, subgrup
de serveis especials, classe de Policia local, categoria d’agent, amb els drets i deures
que legalment li corresponguin, i amb un complement específic complementari de
269,05 € mensuals.
SEGON.-Sotmetre la resolució presa a informació pública, pel termini de vint dies,
inserint edictes al BOP, DOGC, tauler d’anuncis i Web municipal.
TERCER.- Notificar-ho a l’interessat, als representants del personal, i al departament
de Recursos Humans pel seu coneixement.
Sra. Ferrer.- No té cap rellevància, aquest agent es va enviar a l’escola de policia el
setembre passat per passar el curs de formació bàsica, ara han arribat les
qualificacions i l’ha superat com a apte. L’únic que fem és adequar el catàleg de llocs
de treball per tal d’adequar la categoria, aquesta persona passa de C2 a C1 i també
per adequar el sou del funcionari en pràctiques a funcionari de carrera i les
modificacions al pressupost.
Sr. Guiteras.- Només afegiria que anem donant compliment a l’obligació de
l’Ajuntament que a l’hora de crear una plaça de policia també s’ha de formar, i és una
responsabilitat de l’Ajuntament, i ara tenim inscrits 2 agents més a l’escola. No ho hem
fet abans per la situació econòmica de l’Ajuntament, de fet encara que tinguéssim o no
la situació econòmica bé o malament, la nostra obligació era acabar el procés al qual
s’havia presentat aquesta persona.
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Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
8. NOMENAMENT MEMBRES CONSELLS
DICTAMEN
Una vegada celebrades les eleccions locals de 24 de maig de 2015, convocades per
Reial Decret 233/2015 de 30 de març, es va celebrar la sessió constitutiva del nou
Ajuntament i de proclamació d’alcalde
Vist que l’Ajuntament de Moià disposa d’òrgans de participació sectorial en relació amb
els àmbits d’actuació publica, amb la finalitat d’integrar la participació ciutadana i de
les associacions en els assumptes municipals.
Atès que la durada del mandat dels membres dels Consells, coincidirà amb el mandat
de la Corporació Municipal, i cada cop que es renovi la Corporació, s’haurà de renovar
la totalitat del Consell.
Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 8 de juliol de 2015 va acordar
nomenar els membres de la corporació que formen part dels Consells, restant pendent
el nomenament de la resta de membres que l’integren.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
quinze de juliol de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Nomenar els membres que composaran el CONSELL SECTORIAL DE LA
LLIGA DE DEFENSA DE L’ARBRE FRUITER:
Josep Roca i Iglesias - Associació Defensa Forestal Els Cingles
Francesc Lerín i Vilardell – Membre de la família del Tenor
Marian Baqués i Trenchs - Escola Pia de Moià
Josep Armadans i Sañé – Associació de Gent Gran de Moià
Neus Purtí i Cirera - Entitat excursionista CAU
Nona Arola i Vera –Joventuts Musicals
Mercè Soler Ferrer - AMPA Escola Pública
Josep Maria Riera Molas - AMPA IES
Xavier Vidal i Sans - Cercle Artístic del Moianès
El Secretari del Consell serà el de la Corporació o persona en qui delegui que assistirà
a les reunions amb veu i sense vot. En cas que la persona en qui delegui sigui un
membre del Consell, mantindrà veu i vot.
D’acord amb l’article 3 del Reglament, en data 28 d’abril de 2014, la secretària va fer
delegació de les funcions de la secretaria del Consell Sectorial de la Lliga de Defensa
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de l’Arbre Fruiter a favor de Ramon Tarter i Fonts i fins el moment en què es revoqués
de forma expressa aquesta delegació.
SEGON.- Nomenar els membres que composaran el CONSELL SECTORIAL DELS
SERVEIS DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ DE MOIÀ:
Ramon Martínez Vila- Director de l'Emissora.
Dos representants del personal col·laborador de l’emissora, designats per aquest propi
col·lectiu.
Sr. Enric Pascual Clopers
Sr. Josep Maria Riera
El secretari de l’emissora serà el de la Corporació o la persona en qui delegui, que
assistirà a les reunions amb veu i sense vot. La persona en qui delegui pot ser personal
funcionari o laboral de l’Ajuntament. En cas que es delegui en un membre del Consell
aquest conservarà veu i vot (un únic vot).
TERCER.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per
a l’execució del presents acords.
Sr. Alcantarilla.- Ens vam reunir amb el Joan Maria Navarro i la junta que hi ha, ens
pensàvem que es podia fer alguna cosa i ens van dir que la presència era pur tràmit
com a representació de convergència i d’esquerra.
Sr. Navarro.- Hem de seguir treballant pel setembre a veure si de cara a l’any que ve
hi ha més predisposició i amb ganes de fer coses diferents.
Sr. Guiteras.- Aquest és un dels reptes que té aquesta comissió i són coses que s’han
d’anar canviant i mica en mica ho anirem fent.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
9. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE
PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
CORRESPONENTS AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2015
Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials s’estableix a l’article 4 la obligatorietat d’elaborar i trametre
al Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat Autònoma, els informes
trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local.
Amb data 30 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
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proveïdors de les administracions públiques, i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Sr. Solé.- Fem referència al Reial Decret 635/2014 a l’hora de determinar els índex de
morositat; es tenen en compte dos aspectes, un les factures que es van pagant i l’altre
les factures que arriben i s’aproven per l’ajuntament amb el termini que s’escau; es
pondera en funció de l’import. Tenint en compte això, es va cap a una transparència
que és força positiu. A nivell de xifres si l’índex surt 0 és que s’està complint el termini
de 30 dies per pagar les factures tal i com fixa la llei, si surt positiu és que hi ha
incompliments, i si l’administració està assolint els límits que marca la llei la xifra és
negativa. La bona situació per felicitar el que s’ha aconseguit durant tota aquesta
legislatura i aquests temps d’intentar reduir la despesa, ha tingut força fruits, els
proveïdors s’han de cuidar. Es pot dir de forma orgullosa que aquest índex de
morositat està a -10,6 dies, això vol dir que l’Ajuntament de Moià es pot equiparar
gairebé als millors bons pagadors que hi ha.
Es dóna compte al ple de la Corporació dels informes de morositat i del període mig de
pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de Moià
corresponents al primer i segon trimestre de 2015.
Sr. Guiteras.- És una cosa per estar-ne satisfets, després de totes les dificultats
aconseguim aquests índex de morositat que també ens genera estalvis perquè si som
capaços de pagar en temps no genera interessos de demora.
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 200 AL 282 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. 200/2015 al núm. 282/2015,
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.- Començaré dient que ara cada 2 mesos hi haurà molts decrets. Me n’he
apuntat dos. Un és que hem tornat a renovar el contracte de l’IES de les cargoleres
perquè no hi ha més remei. Un altre és el 282, que hi ha una factura de la nova
empresa que farà el manteniment del llum que el mes de juny pujava 3.841 euros,
que vol dir que a partir d’ara el manteniment ens costarà això?. Tampoc tenim
constància que s’hagi contractat una persona per controlar el bon fer de l’obra, no
sabem si s’ha contractat, l’Albert sempre deia que podíem estar tranquils perquè
pagant ells contractaríem una persona que ho controlaria. L’altre dia vam veure que el
divendres a les 7 de la tarda van posar 2 cons al carrer Sant Josep, no sé si des de via
pública o potser la persona que ha de controlar que l’obra es faci bé, dir-los-hi el
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funcionament, perquè els cotxes que venien del carrer Santa Magdalena havien de
girar allà. Jo la factura la trobo cara, però em direu “és el que hi ha al contracte”, vol
dir que ara si es fon un llum s’haurà d’arreglar de seguida.
Sr. Guiteras.- El compromís és donar reparació molt ràpida. Tampoc et puc contestar
però ho guardem i quan arribi l’Albert us reuniu i que us ho expliqui.
Sr. Capdevila.- Jo el que puc dir és que estan fent un inventari i normalment
comencen a les tardes per no gastar llum tot el dia, però si un divendres van anar al
carrer Sant Josep, no ho sé. Les incidències per Moià Resolt s’han reduït molt perquè
ja han revisat molts llums del poble.
Sra. Tarter.- En relació al decret 273 que ens afecta als regidors de l’oposició farem el
recurs de reposició corresponent perquè no estem d’acord amb el decret que ens heu
notificat, deixar constància que farem el recurs corresponent.
11. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA
SESSIÓ DE DATA 15 DE JULIOL 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:
15 DE JULIOL DE 2015
Sra. Tarter.- Sobre el punt 1, algú dels que va assistir a la junta de govern, si ens
podeu explicar això de centre obert, si ens pots explicar aquest projecte del mes
d’agost.
Sra. Roca.- Aquest any hem canviat l’activitat de centre obert de juliol a agost,
perquè he intentat que tots els nens que han participat en el centre obert durant el
curs escolar poguessin participar el mes de juliol a les activitats normalitzades del
municipi i a l’agost puguin participar, no hi ha activitats municipals ni d’empreses
privades que facin casals, i així estaran en el centre obert. De les 54 famílies que
participen durant el curs escolar, s’ha pogut donar plaça a totes les famílies que ho han
sol·licitat, hem de tenir en compte que només es poden acollir 20 nens per l’horari que
tenen i hi haurà nens que hi participaran 4 setmanes, alguns 3 setmanes, i tot això
s’ha fet amb un barem segons la situació de risc social que viuen les famílies. Pels
nens que no hi han volgut anar i durant l’any se’ls estava garantint menjadors escolars
i una sèrie d’àpats s’ha fet un reforç en l’alimentació del matí amb un suplement de llet
i la majoria de nens que realment a casa hi ha una necessitat important i no poden
cobrir aquesta necessitat, menjaran al centre obert.
Sra. Tarter.- El dubte venia per aquí, si es cobria els 54 , com que només hi ha 20
places, a veure com s’havia fet per poder-ho garantir.
Sra. Roca.- De tots els nens que hi participen d’aquests 54, n’hi ha amb situacions
d’alt risc, de risc i de risc moderat. S’ha fet un barem i les famílies que realment estan
en situació d’alt risc seran ateses les 4 setmanes, algunes només seran ateses durant
3 setmanes i són perquè han participat durant el mes de juliol de l’activitat
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normalitzada de lleure, i cap dels nens quedarà desatès en alimentació, perquè pels
que no han anat al centre obert s’ha fet aquest ajust extra d’aliments per poder cobrir
l’alimentació i això tindrà data fins a 30 d’agost.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Sr. Navarro.- Tinc 3 o 4 preguntes curtes. Una és: hem donat abonament als
empleats per la piscina municipal? Una altra seria que ens agradaria que ens féssiu
arribar les millores del carrer Santa Magdalena perquè vam veure que ja estava, a la
comissió de portaveus van dir que ja estava recepcionada, i he vist que hi ha
excavadores al parc, no sé si ho fan els de l’obra o l’ajuntament, perquè si ja vam fer
l’última certificació, i les millores, com que em sembla que van dir que ens arreglarien
els camins, i ara veig que ho fa un altre, ho devem fer pagant nosaltres.
Sr. Capdevila.- Les excavadores és per posar la font i es rectifica una mica el sistema
de recollir l’aigua per seguretat i s’ha aprofitat per desembussar un regueró que venia
de sota la glorieta. També hi havia un tub inutilitzat, ningú sap com, i feia que a sota
l’escenari no hi havia aigua ni lavabo i hi hem posat un trosset de tub.
Sr. Guiteras.- Us farem arribar les millores.
Sr. Navarro.- Una altra pregunta és el tema del pla contra incendis, l’Albert em va
passar un correu que jo hi era i jo li vaig dir que d’alguna manera ens hauríem
d’organitzar perquè hi ha exregidors, i tal i com estan les coses, valdria la pena fer una
convocatòria per saber què hem de fer i que encara que sigui informalment perquè
sapiguem què hem de fer i que ens avisin de seguida.
Sr. Capdevila.- L’Albert ens va donar els deures, junt amb les ADF i des de baix a
l’OAC la Pilar està actualitzant totes les llistes perquè estigui tot al dia. També vam
anar a una xerrada a Manresa.
Sr. Navarro.- Com que m’he mirat totes les factures, m’agradaria saber si des de
comptabilitat em podrien fer arribar el que s’ha gastat a la masia i què ha costat
Mauer, per veure més clar què ha costat cada cosa.
Sr. Guiteras.- T’ho farem arribar això, Joan.
Sr. Navarro.- Llavors, una última pregunta, hi ha una previsió que es reuneixi la
comissió de comptes? Hem tancat, paguem molt bé, ... però tenim la obligació de
tancar els comptes abans de l’u de juny i això és de l’any passat, i si hi ha una previsió
per reunir la comissió de comptes i tancar els comptes de l’any passat.
Sr. Guiteras.- Tenim el secretari, el Miquel Colom que és qui ha fet de secretari del
consell, de baixa, s’ha d’incorporar en breu per poder fer l’última aprovació i poder-ho
consolidar, però no podem dir la data.
Sra. Tarter.- El tema del cadastre de cara el 2016, els valors, la base imposable de
Moià, portem 2 anys adherits a la revisió cadastral pel coeficient del pressupost
general de l’estat. Avui ha entrat una instància avisant-nos ja del coeficient del 2016
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per Moià, hi ha fins el 31 de juliol per si volem desistir i com que no ens tornarem a
veure fins el setembre que ens tingueu en compte per parlar d’aquest tema, ja sé que
no és un acord de ple, que és una carta de l’alcalde, però ens agradaria estar
informats de la decisió que es pren.
Llavors a veure com està el tema del club esportiu, la gespa, vam comprar el terreny,
hi havia el judici que es va aplaçar 3 mesos, no sé si ja acaba el termini, si has arribat
a algun acord amb Catalunya Caixa, quin és el preu que finalment es pagarà.
Sr. Guiteras.- La situació del club del camp de futbol, vam adquirir el terreny igual
que el terreny del pavelló, vam demanar al club que ens fessin la seva cessió,
nosaltres hem fet tota la feina, vam fer la taxació, del preu que creiem que val la
gespa actualment, s’ha fet un informe amb un taxador, l’informe el té Catalunya Caixa
i van dir que estava ben fet però que volien presentar una contraproposta però que els
hi queda molt lluny del que es deu i com que tenen clar que hi ha d’haver una quitança
sí o sí, el que volen és veure si poden tenir un informe que valgui més diners,
reconeixen que el nostre està ben fet i també és cert que hi ha unes quantes
observacions que han fet que es podrien tenir en compte però fins que no tinguem un
document per escrit i signat per un arquitecte o un taxador que ells considerin no hi
podem fer res més, ells tenen la nostra oferta i si l’acceptessin en breu la podríem
pagar. La pilota la té Catalunya Caixa en aquest moment i si ho acceptessin ja estaria
liquidat, són ells els que ens han de fer la proposta i si durant aquest temps venç
aquest termini hauríem de tornar a demanar un aplaçament perquè és per culpa d’ells
que no està tancat.
Sra. Girbau.- Jo tinc dues preguntes. Una que dies enrere va arribar una carta del
ministeri que ens comunicaven que s’havia de fer la compra de la caserna, si s’ha
donat resposta i si es que sí, quina és?
Sr. Guiteras.- No, no s’ha donat resposta, és una qüestió de MoiàFutur que hem de
parlar en la pròxima reunió que fem. Evidentment és una qüestió que a part de
MoiàFutur debatrem entre tots 13, és una qüestió cabdal aquesta del ministeri.
Sra. Girbau.- Una altra és que hi ha pendent de pagament la part dels 40 dies de la
paga de desembre de 2012 del personal laboral i funcionari d’aquest ajuntament i
voldríem saber la previsió, si es farà aquest any o quan.
Sr. Guiteras.- Hem de mirar com ho hem de fer, la voluntat és liquidar-la quan abans
millor. Són unes pagues que tenen propietaris que són els treballadors, voldríem fer-ho
abans d’acabar l’exercici.
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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