ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRAT EL DIA VINT-I-U DE SETEMBRE DE 2016 NÚM. 7.
A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació per
a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, del present Ple.
Data i hora d'inici: Dia 21/09/2016 a les 20.45 hores
Data i hora de finalització: Dia 21/09/2016 a les 22.30 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. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sra. Núria Reynés i Molist
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Mireia Cañas i Soler
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Sra. Rosalia Membrive i Serra
Excusen la seva absència
Sra. Anna Roca i Querol
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE DEL DIA
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1.

PRESA DE POSSESSIÓ COM A NOVA REGIDORA DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ DE LA SRA. ROSALIA MEMBRIVE SERRA.

2.

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 20 DE
JULIOL DE 2016.

3.

APROVACIÓ D’INCREMENT DE RETRIBUCIONS DELS REGIDORS EN
RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL.

4.

APROVACIÓ

DEL PROJECTE I PLÀNOL SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA
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DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC DE LES
PARCEL·LES NO EDIFICADES I ZONES VERDES DE LA URBANITZACIÓ
MONTVÍ DE BAIX SECTOR B.
5.

APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT D’ADOPCIÓ
HERÀLDIC I BANDERA DEL MUNICIPI DE MOIÀ.

DE

L’ESCUT

6.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2016.

7.

APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DEL
MUNICIPI DE MOIÀ I XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016.

B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
8.

DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS INFORMES DE
MOROSITAT I DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE
MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ CORRESPONENT AL SEGON
TRIMESTRE DE 2016.

9.

DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ
DELS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU
MUNICIPAL DE MOIÀ CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE
2016.

10. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 208 AL 262 DEL
2016.
11. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS DE DATES 13, 27 I 29 DE JULIOL DE 2016.
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.
INCLUSIÓ D’UN PUNT D’URGÈNCIA A L’ORDRE DEL DIA
SR. ALCALDE.- Avui és el primer Ple que es retransmet en directe per Ràdio Moià.
Saludem a tothom.
Abans d’iniciar el Ple us demano, per raons d’urgència, votar la inclusió a l’Ordre del
dia del present ple per sotmetre-la a deliberació, la proposta del grup Convergència i
Unió de MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS amb motiu de la renúncia del regidor Joan
Maria Navarro i Clarà i de la presa de possessió de la regidora ROSALIA MEMBRIVE i
SERRA.
Aquest punt es debatrà al final dels assumptes a deliberar o sigui després del punt
núm. 7
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Sotmès a votació el Ple Municipal, per unanimitat dels assistents, amb els vots a favor
dels dotze regidors assistents, dels tretze que formen el consistori, aprova la inclusió
de la present proposta a l’Ordre del dia del present Ple la qual sotmetran a debat i
votació.
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1.

PRESA DE POSSESSIÓ COM A NOVA REGIDORA DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ DE LA SRA. ROSALIA MEMBRIVE SERRA.

En compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionalment i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia vint de juliol de dos
mil setze, va acordar prendre coneixement de la renúncia voluntària per raons
personals del Sr. JOAN MARIA NAVARRO I CLARÀ del grup municipal Convergència i
Unió, del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Moià.
L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral Central la tramesa de les credencials de
la Sra. ROSALIA MEMBRIVE SERRA com a candidata següent en la llista de
Convergència i Unió presentada a les Eleccions Locals celebrades en data vint-i-quatre
de maig de dos mil quinze. Aquestes credencials es varen rebre a l’Ajuntament el dia
11 d’agost registre d’entrada núm. 2577/2016.
La Regidora prèviament, ha complert amb les obligacions que estableix la Llei Orgànica
5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General i la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en concret amb l’obligació de declarar sobre
causes de possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat que li proporcioni o li
pugui proporcionar ingressos econòmics i també ha presentat una declaració dels seus
béns patrimonials.
Comprovada la credencial de la regidora electe i per conèixer si li afecta alguna de les
causes d’incompatibilitat previstes a la Llei orgànica del Règim Electoral general, en els
seus articles 202 i 203, o altre legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest
moment pel que haurà de respondre a la pregunta formulada per l’alcalde:
Sr. Alcalde.- “Està afectada per alguna de les causes d’inelegibilitat o incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració tal com determinen els articles
indicats?”.
Sra. Membrive.- No.
A continuació es passa a donar compliment al tràmit legal previst a l’article 108.8 de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General de prestar jurament
o promesa.
En compliment del procediment legalment establert, pel Reial Decret 707/1979 de 5
d’abril l’Alcalde sol·licita a la regidora que es posi dempeus i passa a preguntar-li:
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Sr. Alcalde.- “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Moià amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”
Sra. Membrive.- Ho prometo per imperatiu legal.
El Sr. Alcalde li dóna possessió del càrrec de regidora de la Corporació amb tots els
drets i deures que el càrrec comporta, la qual passa a ocupar el seu escó i s’incorpora
a la sessió plenària.
L’alcalde li dóna la benvinguda al Ple, desitjant-li que tingui molta sort i molts encerts.
Es comunicarà la presa de possessió als organismes oficials que corresponguin als
efectes escaients.
2. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 20 DE
JULIOL DE 2016.
Montse Girbau.- El nostre grup volem fer esment de l’acta passada. A l’aprovació de
l’acta passada vam dir que hi havia un error en la transcripció dels vots, que no estava
correcte i ho vàrem mirar. El redactat de l’acta és molt diferent al de la Junta de
Govern. Demanem a Secretaria si pot canviar el format de l’acta per no induir a error.
Tal com s’anoten a les votacions del Ple, que pot portar a algun error, perquè com que
primer hi ha les votacions de la Comissió Informativa, llavors hi ha la proposta d’acord,
després vénen totes les nostres intervencions, i al final ve la votació. Creiem que
aquest tipus de redactat pot induir a error. Aprovarem l’acta però ens agradaria que
constés en acta això.
Atès que no es formulen esmenes el President declara l'acta aprovada per assentiment
dels regidors presents a la sessió i ordena la seva transcripció al llibre corresponent.
3.

APROVACIÓ D’INCREMENT DE RETRIBUCIONS DELS REGIDORS EN RÈGIM
DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL.

DICTAMEN
Antecedents
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data vuit de juliol de dos mil quinze
per unanimitat dels assistents va prendre, entre d’altres, l’acord d’establir el règim de
dedicació i el règim de retribucions dels regidors d’aquesta corporació Sra. Montserrat
Ferrer i Crusellas i Sr. Albert Clusella i Vilaseca.
Com sigui que les retribucions que perceben actualment els regidors de la Corporació
per l’exercici dels seus càrrecs, amb dedicació exclusiva com és el cas de la Sra.
Montse Ferrer i amb dedicació parcial com és el cas del Sr. Albert Clusella Vilaseca,
estan per dessota de la mitjana de les retribucions dels regidors de la demarcació de
Barcelona, amb efectes a 1 d’octubre de 2016 se’ls aplicarà un increment del 25% i
percebran catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les altres
dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre.
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Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (d’ara endavant, LRBRL), en concordança amb
l’article 166 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 i amb l’article 13 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, (d’ara endavant, ROF), els membres de les
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan
el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació parcial,
amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
S’ha emès l’informe de la Intervenció municipal, en relació al control i fiscalització de la
despesa que porta aparellada l’execució d’aquests acords i al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària.
En el pressupost general de la Corporació Municipal es disposa de crèdit suficient i
necessari per al finançament d’aquesta despesa que anirà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01 9120 100.00.
L’aprovació d’aquesta modificació de retribucions resta condicionada a l’aprovació de la
modificació de crèdits número 11/2016.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
catorze de setembre de dos mil setze, amb nou vots a favor del grup municipal Ara
Moià i dos vots en contra del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple de
la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’increment d’un 25% en les seves retribucions, per l’exercici dels
seus càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial respectivament dels regidors Sra.
Montserrat Ferrer i Crusellas i Sr. Albert Clusella i Vilaseca per catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les pagues
extraordinàries de juny i desembre, amb efectes a u d’octubre de dos mil setze i
mantenint el següent horari:
RETRIBUCIONS PER DEDICACIÓ EXCLUSIVA SRA. MONTSERRAT FERRER I CRUSELLAS
REGIDORA DE COORDINACIÓ GENERAL, RECURSOS HUMANS I SERVEIS SOCIALS
BÀSICS
Jornada laboral exclusiva de 37,5 hores i una retribució anual de 29.750,00 €.
RETRIBUCIONS PER DEDICACIÓ PARCIAL SR. ALBERT CLUSELLA I VILASECA REGIDOR
D’URBANISME
Jornada laboral parcial del 50% de la jornada completa, i una retribució anual de
14.875,00 €, amb el següent horari:
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Dilluns - matí i tarda de 9 a 14 hores i de 17 a 18.30 hores
Dimecres - matí i tarda de les 9 a les 14 hores i de les 17 hores a les 19 hores
Dijous - matí i tarda de 9 a 14 hores i de 17 a 18.30 hores
SEGON.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, al Departament de Recursos
Humans i a l’Àrea Econòmica.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- L’any 2011, quan vam entrar, en una situació de crisi que vam patir i
que havíem de prendre decisions molt dràstiques, ens vam proposar que baixàvem
dràsticament les retribucions, perquè no ens sentíem gens còmodes en posar-nos uns
sous molt alts, que no vol dir que no siguin merescuts, tenint que acomiadar personal
de l’Ajuntament. Estem en una altra situació el 2016. Entenem que ja hem passat la
part més complicada de la gestió del deute. No està acabat, està encarrilat, sempre
encarrilat en el Pla d’ajust, que el 2025 s’exhaureix el deute. Entenem que les
retribucions són baixes comparades amb regidors d’altres municipis. La Montse i
l’Albert es mereixen un sou una mica digne per la seva professionalitat i dedicació.
Sra. Montse Girbau.- Gràcies per passar-nos l’informe de la Fundació Pi i Sunyer.
Tenim dues preguntes. Volem saber si els sous dels treballadors de l’Ajuntament de
Moià estan en una mitjana de la província o si estan per dessota, segons l’estudi de
retribucions de la Diputació de Barcelona de 2012. Creiem que l‘augment de sou dels
regidors hauria d’anar vinculat al del personal. L’esforç des del 2012, i a les dues
legislatures, és per part de tots: regidors i personal. Els regidors veu fer un esforç
molt gran, però, per tirar l’Ajuntament endavant, també hi ha hagut un esforç molt
gran per part dels treballadors. Entendríem una modificació i un increment si hagués
anat en aquesta línia. Aquesta seria la primera pregunta.
L’altra pregunta és: El pagament de la part proporcional de la paga extra del 2012,
l’han cobrada els treballadors? Els ajuntaments tenen autorització per poder-les pagar.
Sr. Alcalde.- Jo et contesto una part. L’altra part, més tècnica, la respondrà la Montse
Ferrer. Quan vam arribar nosaltres a l’Ajuntament, a les nòmines dels treballadors, hi
havia uns drets adquirits per part dels treballadors. Quan vam comparar amb les
retribucions que es pagaven de mitjana, hi ha de tot: hi ha personal que cobra molt
per sobre de la mitjana i personal que cobrava per sota de la mitjana. El que vam
decidir en aquell moment, i que mantenim és que volem fer una relació de llocs de
treball, amb unes fitxes molt clares de quines són les responsabilitats i quins són els
sous que podem pagar en les noves incorporacions de treballadors, s’ha seguit un
criteri de racionalitat del que es podia pagar. Però els drets adquirits dels treballadors,
sense fer una modificació substancial, no es podia fer i no s’ha fet. La resposta a la
teva pregunta de si els sous estan per sobre o per sota de la mitjana és: tot aquell
personal, una bona part que ara no et sé detallar, que ja estaven per sobre, continuen
per sobre de la mitjana. Et podem passar el detall sense cap problema. Totes les
incorporacions s’han fet amb un altre criteri, el de la racionalitat de la nostra capacitat
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de fer front al pagament de les nòmines. Del 2010 a dia d’avui la reducció del capítol I
és prop d’un milió d’euros. Capítol I, sous, s’ha abaixat un milió d’euros.
Des del 2010 les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats de
l’Ajuntament: Juntes de Govern, Plens, etc. i les retribucions, sous per una feina feta,
eren de 161.256,90 €. El total del 2015 és de 57.750 €. Hem reduït en 102.000 € la
despesa global del 2010, respecte a la despesa global del 2015.
Aquesta disminució porta riscos importants: un el menysteniment de tots els
responsables polítics (oposició inclosa), que a més de la feina del dia a dia, tenen
l’exposició pública que suposa el fet de tenir un càrrec polític. Les nostres vides han
canviat.
Si seguim amb aquesta tònica, això és una opinió personal, pot acabar passant que
fomentem que els polítics tipus Berlusconi o Donald Trump, es dediquin a la política
perquè s’ho poden permetre. Perquè l’ambient i la sensibilitat actual és que els polítics
no rebin retribucions, o que han de cobrar poc, perquè el que cobren és massa.
Si seguim amb aquesta tònica, el 2019, amb les noves eleccions, tenint unes despeses
de 57.000 € i tenint uns sous per dedicació completa de 24.000, potser estem fent un
flac favor a la societat. L’any 2011 no ens ho podíem permetre, però perpetuar això,
no és bo. Altra cosa és que aquests imports siguin justificats segons el resultat de la
feina feta.
Nosaltres hem reconduït una situació molt delicada. Encara ens queda molta feina a
fer. La gent ha de saber que ho hem fet per un cost total, tots plegats, oposició i
govern, de 57.750 € anuals. La gent ha de saber què cobrem d’indemnitzacions: cada
dos mesos fem un Ple pel que cobrem 100 € (el 40 ó 45% és amb retencions) per
assistència, i que tant els que estem al govern com a la oposició, hi ha molta feina:
llegir els dictàmens, tenir opinió, treballar molt,...i crec que és de justícia tenir unes
retribucions, a tots ens agradaria poder tenir un bon sou.
I la pregunta de si s’ha pagat la part proporcional de la paga extra del 2012 la respon
la Montse.
Sra. Montse Ferrer.- La paga extra del 2012 va quedar congelada per tot el personal.
Pujava uns 110.000 €. El 25% es va pagar l’any 2015; el 50 % el juliol de 2016; el 25
%, s’incorporarà al pressupost i es pagarà el 2017, segons es va pactar amb el comitè
d’empresa. S’incorporarà al pressupost del 2017. Es farà el pagament i quedarà
liquidat a tot el personal.
Sr. Alcalde.- Les retribucions i els sous dels treballadors de l’Ajuntament van per tram
de població, està regulat per la LRSAL. En el nostre cas, avui aprovarem el nombre
d’habitants en 5.980 habitants, està en el tram d’entre 5.001 i 10.000 habitants, el
màxim de regidors que poden tenir dedicació exclusiva és de màxim tres, l’import
màxim que poden cobrar de retribucions aquestes tres persones és de 45.000€
cadascuna.
A l’estudi que tenim, dels regidors de Catalunya que estan en un tram de població com
el nostre, el sou mínim és de 13.936,30€, el màxim és de 57.248€. La mitjana és de
35.066,30€.
La proposta que fem són 29.750€ un regidor, l’altre és la meitat.
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Sra. Montse Girbau.- Potser no s’ha entès la pregunta. No hem qüestionat en cap
moment si es mereix o no el sou dels regidors. La Montse i l’Albert tenen una dedicació
important, estem d’acord en què cobrin per fer aquesta feina.
El que no compartim amb vosaltres és que no s’augmenti el sou al personal que està
per dessota de la mitjana. Tenim dades per un estudi que es va fer el 2012. La
deferència de poder incloure en aquesta modificació l’augment o actualització de sous
d’aquests treballadors. La proposta que esteu fent avui és una proposta política, la
respectem, però no la compartim, no és que no valorem la tasca dels electes, ja que
no s’ha fet l’augment dels treballadors que estan per dessota del sou.
Sr. Alcalde.- Respectem el que dieu, no ho compartim, el punt de l’ordre del dia diu
“increment de retribucions dels regidors” que estan per sota de la mitjana; no parlem
de l’augment o no de la retribució dels treballadors, ni de si uns sí i els altres no;
estem parlant dels càrrecs electes. Alguns treballadors cobren molt per sobre de la
mitjana, per tant, hauríem d’abaixar el sou, si seguíssim aquesta projecció, que no sé
si és el que ens proposeu, i l’altre, dels que els hi hauríem d’apujar. Augmentar sous
al personal és una qüestió tècnica i política, que va lligada a una cosa més delicada i
complexa que és la relació de llocs de treball, on s’especifiquen les tasques i les
retribucions. Si seguíssim la mitjana dels sous que es paguen a la demarcació de
Barcelona, hauríem d’abaixar els sous a unes quantes persones. Són drets adquirits i
això no és fàcil. I que no sé si és just també. Us demano que poseu en consideració la
votació de l’augment de retribucions de dos regidors, que estan per sota de la mitjana.
Si voleu després podem parlar i discutir què fem amb la retribució dels treballadors.
Com fem que les persones que cobren més es posen en una relació de llocs de treball.
Què més voldríem que poguéssim apujar el sou a tots els treballadors, i que
l’Ajuntament de Moià pagués molt per sobre , o a la mitjana de la resta de municipis.
Això va lligat a una qüestió pressupostària i de disponibilitat econòmica. No hi ha cap
treballador que tingui una diferència tan gran com la que hem tingut amb els regidors
respecte a la mitjana.
Sra. Maria Tarter.- Quan vulgueu, ens posem a la vostra disposició per començar a
treballar en la relació de llocs de treball (RLT), perquè portem molts anys parlant-ne
pels passadissos. Sobre el tema de la diferència amb la mitjana de la província ja en
vam parlar en l’anterior legislatura. Hi ha el problema de què passava amb els
treballadors que estan per sobre de la mitjana i el tema dels drets adquirits. Però els
que estan per sota, entenem que amb l’esforç que han fet durant aquest cinc anys els
treballadors, potser s’hauria de tenir deferència. És més fàcil els que estan per sota,
pujar la mitjana i els que estan per sobre és un tema jurídic que s’haurà d’encarar. I
del tema que has llegit de la mitjana, si mires la pàgina 54 de l’estudi del Pi i Sunyer,
hi ha l’estudi específic de tinents d’alcalde, i els tinents d’alcalde aneu per sobre de la
mitjana, diu 27 i esteu proposant 29, només que quedi constància que has llegit el
promig electe, comptant alcaldes també i hi ha un específic de tinents d’alcalde, que és
el cas d’aquests dos regidors que la mitjana és de 27.846,10€, no de 29 que proposeu
vosaltres. Que quan a tinents d’alcaldes aneu per sobre de la mitjana.
Sra. Montse Ferrer.- S’ha demanat un estudi sobre la RLT, a través dels Catàleg de
Serveis de la Diputació de Barcelona, que és un instrument que la Diputació posa a
disposició dels Ajuntaments, pel que ens presten uns serveis, que per la capacitat que
tenim no podem atendre. Aquest any s’ha demanat l’estudi de llocs de treball. La
primera dificultat que ens trobem és que la DIBA ens demana si estem en el marc d’un
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Pla d’ajust. I com que estem en un pla d’ajust que s’acabarà el 2025, són reticents a
fer aquesta RLT, perquè s’han d’augmentar els sous. Hem fet dos peticions, una és la
subrogació del personal del Museu a l’Ajuntament de Moià, i l’altra la Relació de Llocs
de Treball. Vam prioritzar la primera petició del personal del Museu, per subrogar el
personal abans de 31 de desembre. I de cara el 2017 es tornarà a demanar la RLT,
que donarà molta informació i deixarà molt clar les categories, els sous i la feina que
fan. El primer objectiu de l’estudi serà apujar el sou de les persones que estan per sota
la mitjana. Hi ha disparitat de sous entre categories i entre grups o serveis, amb sous
que estan per sobre i alguns per sota de la mitjana de la província. Un dels objectius
és treballar-la i anar-la fent progressivament amb un any, dos, tres o els que calguin,
per arreglar aquestes diferències de sou. Que potser estan fent feines molt per sobre
del que els hi correspon per categoria i que ho fan i no ho cobren.
Sra. Maria Tarter.- Som conscients que hi ha treballadors que assumeixen tasques
superiors a la categoria que tenen. Ens sap greu que als electes se’ls faci aquesta
regularització i als empleats no.
Sr. Alcalde.- No diem que no vulguem arreglar res. Pot ser una discussió molt
demagògica. Pel que has dit de la mitjana dels sous de regidors, l’alcalde no cobra.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels dotze regidors
assistents del tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor del grup
Municipal Ara Moià, i tres vots en contra del grup municipal Convergència i Unió,
aprova el present dictamen.
4. APROVACIÓ
DEL PROJECTE I PLÀNOL SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA
DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC DE LES PARCEL·LES
NO EDIFICADES I ZONES VERDES DE LA URBANITZACIÓ MONTVÍ DE BAIX
SECTOR B.
DICTAMEN
Vist allò que disposa la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de Mesures de Prevenció d'Incendis
Forestals a les Urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la Trama Urbana i el
Decret que la desplega 123/2005, de 14 de juny, segons la qual els ajuntaments han
de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i
les instal·lacions afectades per aquesta Llei.
Atès que correspon al Ple de l'ajuntament aprovar aquest plànol de delimitació, el qual,
i una vegada aprovat, s'ha de trametre al Departament de Medi Ambient.
Vist el projecte i el plànol sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i l'estassada del
sotabosc en les parcel·les no edificades i zones verdes de la Urbanització Montví de
Baix sector B, elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestal
de la Diputació de Barcelona.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
catorze de setembre de dos mil setze, amb nou vots a favor del grup municipal Ara
Moià i dos vots a favor del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte i el plànol sobre la reducció de la densitat
de l'arbrat i l'estassada del sotabosc en les parcel·les no edificades i zones verdes de la
Urbanització Montví de Baix sector B, elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d'Incendis Forestal de la Diputació de Barcelona.
SEGON.- SOTMETRE el projecte i el plànol aprovat a informació pública, mitjançant la
inserció d'anuncis al BOP i al tauler d'anuncis, per un període d'un mes.
TERCER.- DEMANAR informe a la Direcció General del Medi Natural.
QUART.- NOTIFICAR els presents acords al president de l’Associació de veïns de la
Urbanització de Montví de Baix Sector B.
CINQUÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Albert Clusella.- És un document complementari al de la franja, que ja estava
aprovat i executat. S’han fet les tasques a través de la Diputació de Barcelona . El
document l’han redactat tècnics de la Diputació, sufragat per la DIBA. Aborda una
situació complexa. El 2003 es va aprovar la llei 5/2003 que defineix unes condicions de
l’arbrat en urbanitzacions que no tinguin continuïtat urbana amb els nuclis. Han passat
13 anys i les actuacions en les urbanitzacions no ha estat majoritària. Gràcies a
aquests treballs de la Diputació, ajuda molt a simplificar-ho i a poder identificar les
tasques que s’han de realitzar. L’objectiu del document que posem a votació és definir
què cal per què la urbanització compleixi amb la llei i tenir seguretat sobre els
incendis, objectiu últim del procés.
Sra. Maria Tarter.- Agrair la inclusió de la nostra esmena que es notifiqués
personalment a l’associació de veïns del sector. Votarem a favor però ens ha espantat
el plànol, es veuen parcel·les molt brutes segons l’anàlisi que ha fet la Diputació, i anar
executant aquests projectes que és per la seguretat de tots els ciutadans.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
5.

APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE L’ESCUT HERÀLDIC
I BANDERA DEL MUNICIPI DE MOIÀ.

DICTAMEN
Totes les comunitats humanes organitzades i les seves institucions adopten i han
adoptat sempre diferents símbols i senyals com a elements representatius i
identificatius, i els envolten d'expressions de respecte. L'escut i la bandera són, a la
nostra cultura i des de fa molts segles, els símbols representatius per excel·lència de
tota comunitat.

Pàg. 10/26

Els escuts i banderes són els símbols que serveixen d’identificació a una agrupació
humana, expressen la seva cohesió i validen la seva documentació de caràcter oficial a
més de constituir signes d’autoritat.
El municipi de Moià no disposa de l’escut heràldic municipal ni de la bandera, pel que
s’ha de tramitat l’expedient corresponent, el qual s’ha d’iniciar per un acord del Ple.
ANTECEDENTS DE FET - PART EXPOSITIVA
El 17 de novembre de 2003 des del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, es va comunicar a aquest Ajuntament, que Moià era un dels municipis que
restava pendent d’iniciar els tràmits per a l’oficialització de l’escut heràldic municipal.
L’any 2004, es va confeccionar una memòria dels antecedents heràldics, històrics,
sigil·logràfics i geogràfics que es va trametre al Departament per tal de poder
fonamentar l’elaboració del nostre escut heràldic municipal.
L’assessor heràldic de la Generalitat de Catalunya A F E va respondre trametent un
informe que contenia el projecte sobre l’escut de la Vila de Moià.
A partir de la recepció d’aquest informe es va aturar el procediment i no es va
continuar la tramitació de l’expedient corresponent.
El Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2013 va prendre
per unanimitat l’acord d’iniciar l’expedient d’adopció de l’escut heràldic i bandera del
municipi de Moià.
A l’ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 16 d’abril de
2014, s’hi va incloure en el seu punt vuitè, l’acord d’aprovació d’adopció de l’escut
heràldic del municipi de Moià, proposta que va ser retirada per unanimitat dels
assistents a la sessió.
Donat el temps transcorregut des de la redacció de l’informe heràldic emès pel Sr. A F
E, genealogista i heraldista català, des de la Regidoria de Comunicació, Transparència i
Participació Ciutadana, es proposa iniciar novament l’expedient d’adopció de l’escut
heràldic i bandera del municipi de Moià.
El Departament de Governació i Relacions Institucionals ofereix als ens locals
l’assistència, el suport tècnic i jurídic necessaris per a la tramitació de l’expedient
corresponent.
FONAMENTS DE DRET
El Decret 139/2007 pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens
locals de Catalunya.
Articles 22.2.b) i 47.2.e) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local.
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Els articles 186 i 187 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
catorze de setembre de dos mil setze, amb nou vots a favor del grup municipal Ara
Moià i dos vots a favor del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’inici de l’expedient per a l’adopció de l’escut heràldic i bandera
del municipi de Moià i sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local l’assistència
tècnica que preveu l’article 39.3 del Decret 139/2007 de 26 de juny.
SEGON.- ENCARREGAR una memòria-informe a la Direcció General d’Administració
Local, Departament de Governació que haurà d’elaborar un especialista en la matèria,
que contingui un dibuix-projecte de l’escut del Municipi, que sigui fidel a la seva
història i en base a les normes que marca la ciència de l’heràldica.
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords a la Direcció General d’Administració Local,
Departament de Governació.
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a l’execució dels presents acords.
Sra. Mireia Cañas.- Els darrers cinc anys s’està fent un esforç per endreçar tota la
gestió municipal. Encara tenim aquest punt pendent. Dels 900 municipis de Catalunya
estem entre els setanta municipis que no tenen l’escut, ni la bandera oficialitzats. Per
això comencem l’expedient. El tema es va començar l’any 2003. La proposta no s’ha
aprovat en tretze anys. Com que no hi va haver acord, proposem iniciar un expedient
nou, demanar un nou informe, amb tota la informació que disposarem. Contactarem
amb la revista local de Moià M, i veure quina és la proposta. Un escut no el triem
nosaltres, les normes de l’Heràldica estableixen els criteris per tenir escut municipal. El
que fem és iniciar aquest tràmit, veure quina proposta ens fa l’expert heràldic i en
tornem a parlar.
Sra. Maria Tarter.- Els que estàvem a l’anterior mandat no hi estàvem d’acord. Hi va
haver un parell d’intents. No deixa de ser només l’escut sinó que és l’escut del teu
municipi i és un tema culturalment sensible.
L’Ajuntament ha de trametre documents al Departament. Contents que contacteu amb
la revista local de Moià M. També s’hauria de contactar amb Mn R i amb altres figures
que a nivell cultural ens puguin ajudar en aquest tema. Votarem a favor perquè és un
inici d’expedient. L’alcalde va justificar a la Comissió Informativa que volies donar un
tomb a la imatge de la corporació. Diferenciar que un escut no és un logo. Al Moianès
falta regularitzar els escuts de l’Estany i Moià. La Diputació tampoc el té regularitzat.
Sra. Mireia Cañas.- Estem d’acord en canviar la imatge corporativa. Un logo no
hauria de ser un escut. El logo d’ara va ser un concurs dels anys vuitanta i és un logo
comercial, no és l’escut oficial. I per l’altra banda tot el tema d’imatge corporativa.
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Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
6.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2016.

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 setembre de 2016 es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data sis de setembre de 2016 es va emetre Informe d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data sis de setembre de
2016 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
catorze de setembre de dos mil setze, amb nou vots a favor del grup municipal Ara
Moià i dos vots en contra del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple de
la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2016
del pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent
d’acord amb el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT
Modificació de crèdits 11/2016
INGRESSOS
DESPESES
ALTES BAIXES
ALTES
BAIXES
2.967,97
37.262,49
CAPÍTOL I
€
€
CAPÍTOL
23.184,01
II
€
CAPÍTOL
III
CAPÍTOL
100,00
IV
€
CAPITOL
V
CAPÍTOL
11.010,51
VI
€
CAPÍTOL
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VII
CAPÍTOL
VIII
CAPÍTOL
IX
TOTAL

0,00 €

0,00 €

37.262,49 €

37.262,49 €

SEGON.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
TERCER.-FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sra. Núria Reynés.- Una modificació de crèdits és que els diners que té l‘Ajuntament
decideix destinar-los a una altra cosa, els canvia de cistella. Tenim 37.262,49€
previstos per gastar en algunes coses i els traiem del Capítol I, que és el sou del
personal/càrrecs electes. Les baixes del capítol I, sou del personal, augmenta 2.900 €,
degut a l’aprovació de l’augment de sou dels càrrecs electes de l’Ajuntament i baixa
37.262,49€ d’aquest capítol. Aquestes baixes són degut a places que té l’Ajuntament i
que no estan cobertes, per baixes del personal o per canvis de destí de la policia o
vacants.
Capítol II- Augmenta en 23.184,01€. Despesa corrent de l’Ajuntament, petites
despeses no pressupostades com: la compra de prestatges i contenidors per l’Escola
bressol 360€, un moble per secretaria 273€, una cadira per la policia 200€,
prestatgeries per l’arxiu municipal 1.850€, un termo per l’escola pública 211€, pantalla
pel projector 180€, construcció cuneta a ctra. de Montví 7.900€, reparació de dos
àrees de contenidors soterrats 9.700€. Sumen uns 20.000€, que són altes no
pressupostades i que gastarem.
Capítol IV. Premi pintura ràpida ( Festa Major) 100€.
Capítol VI. Formigó pel manteniment de carrers per petites reparacions 11.800€, 1700
€ de complement. Punts de llum en llocs públics 2.100€.
Si hi ha cap dubte de com es gasten els diners, la regidoria de cada àrea pot respondre
els dubtes.
Sr. Alcalde.- Demanem disculpes per si algun oient ho troba espès, però les qüestions
tècniques i econòmiques són així.
Sra. Maria Tarter.- Estem d’acord per les modificacions tècniques de les regidories.
Però com que hi ha el tema dels sous, per coherència votarem que no.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels dotze regidors
assistents del tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor del grup
Municipal Ara Moià, i tres vots en contra del grup municipal Convergència i Unió,
aprova el present dictamen.
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7.

APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DEL
MUNICIPI DE MOIÀ I XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016.

DICTAMEN
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants per part de la Diputació de Barcelona, i
corresponent a l’exercici de 2015.
Atès que la Diputació de Barcelona ens ha facilitat la xifra de població a 1 de gener de
2016, i d’acord amb la normativa vigent, s’ha de procedir a aprovar la gestió del nostre
Padró d’Habitants, en la data referenciada.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
catorze de setembre de dos mil setze, amb nou vots a favor del grup municipal Ara
Moià i dos vots a favor del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR la gestió del Padró d’Habitants del municipi de Moià, i els
resultats de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, de la qual resulta que la
xifra oficial de població del municipi de Moià a 1 de gener de 2016 és de 5.957
habitants, dels quals 2.995 són homes i 2.962 són dones.
SEGON.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l'Alcalde-President
per a la formalització del present acord.
Sr. Alcalde.- No hi ha res a dir: El padró és el padró.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
8.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL PER LA
DESIGNACIÓ DELS MEMBRES CORPORATIUS A ÒRGANS COL·LEGIATS I
INSTITUCIONS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT.

Celebrades les eleccions Locals el dia vint-i-quatre de maig de dos mil quinze i
constituït l’Ajuntament en data tretze de juny de dos mil quinze, el Ple de la Corporació
en sessió extraordinària de data vuit de juliol de dos mil quinze va aprovar el cartipàs
municipal, en el qual va designar els membres corporatius a òrgans col·legiats i
institucions de les que en forma part l’Ajuntament.
Vist que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de setze de març de dos mil setze,
va aprovar constituir una Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte de
l’Ordenança municipal reguladora de l’abocament d’aigües residuals i nomenar el Sr.
Joan Maria Navarro i Clarà com a membre d’aquesta comissió.
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Vista la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Joan Maria Navarro i Clarà del grup
municipal Convergència i Unió, de la qual el ple de la Corporació en sessió de data vint
de juliol de dos mil quinze en va prendre coneixement.
Vista la credencial expedida per la Junta Electoral Central designant la Sra. ROSALIA
MEMBRIVE SERRA regidora electe de l’Ajuntament de Moià, en substitució del Sr. Joan
Maria Navarro i Clarà.
Vist que s’ha de procedir a la modificació en el Cartipàs Municipal, aprovat en data vuit
de juliol de dos mil quinze de diferents nomenaments i designacions dels membres
corporatius.
Considerant, doncs oportú designar nous representants municipals en tots aquests
òrgans, aquesta alcaldia en ús de les atribucions que té conferides proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- MODIFICAR el cartipàs municipal aprovat pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària de data vuit de juliol de dos mil quinze i designar els nous membres
corporatius a òrgans col·legiats i institucions de les que en forma part l’Ajuntament de
Moià, titulars i suplents del grup Municipal Convergència i Unió que es relacionen a
continuació:
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL CIU
Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
JUNTA DE PORTAVEUS
Portaveu: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Suplent: Montserrat Girbau i Passarell
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Vocal: 1 membre de Convergència i Unió, Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Suplent: Rosalia Membrive Serra
COMISSIÓ DELIMITACIÓ DE TERMES
Vocal: 1 membre de Convergència i Unió, Montserrat Girbau i Passarell
Suplent: Rosalia Membrive Serra
COMISSIÓ D’HABITATGE
Titular: Montserrat Girbau i Passarell
Suplent: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
CONSELL SECTORIAL DE LA LLIGA DE DEFENSA DE L’ARBRE FRUITER
Representant: Rosalia Membrive Serra
Suplent: Montserrat Girbau i Passarell
CONSELL SECTORIAL DELS SERVEIS DE RÀDIO-DIFUSIÓ I TELEVISIÓ DE
MOIÀ
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Representant: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Suplent: Montserrat Girbau i Passarell
CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS
Suplent: Rosalia Membrive Serra
PATRONAT DE MUSEUS (OAL)
Suplent: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Titular: Rosalia Membrive Serra
Suplent: Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
SEGON.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als organismes afectats i als
interessats pel seu coneixement i efectes.
TERCER.- ESTABLIR l’eficàcia dels presents acords des de l’endemà de la seva adopció
i sens perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- Un cop ens heu fet arribar el cartipàs, com a grup de Convergència i
Unió, si voleu afegir alguna cosa.
Sra. Maria Tarter.- Donem la benvinguda a l’Ajuntament a la Rosalia, després de tres
mesos de renúncia del Joan, i tant de bo s’hagués pogut incorporar abans. Començar a
treballar pel municipi.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
9.

DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS INFORMES DE
MOROSITAT I DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE
MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ CORRESPONENT AL SEGON
TRIMESTRE DE 2016.

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.

Pàg. 17/26

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
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.
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
corresponent al segon trimestre de 2016.
Sra. Núria Reynés.- El període mig trimestral de pagament a proveïdors és de 18
dies l’Ajuntament i 19 dies el Museu un cop rebem la factura. Estem dins la normativa,
que són 30 dies, i paguem per dessota la mitjana.
Sra. Maria Tarter.- No hi ha les societats?
Sra. Núria Reynés.- Les societats que té l’Ajuntament són les Aigües i Moiàfutur. Les
Aigües- Període mig de pagament 11 dies i Moiàfutur, 12 dies.
Període mig global: 18 dies.
10. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ
DELS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU
MUNICIPAL DE MOIÀ CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2016.
Atès que ha transcorregut el segon trimestre natural de l’any 2016, cal donar compte
al Ple de la corporació de l’estat d’execució del pressupost vigent i dels moviments de
la Tresoreria produïts durant aquest període de temps.
Fonaments de dret:
1. L’article 207 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 (TRLRHL), estableix que la
intervenció de l’entitat local ha de remetre al Ple, per conducte de la seva
Presidència,
informació de l’execució del pressupost i del moviment de la
tresoreria, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.
2. La base 47 de les bases d’execució del pressupost de l’any 2016 disposa que la
informació es trametrà amb temps suficient per a ser coneguda en les sessions
plenàries ordinàries que aquest Ajuntament celebri en els mesos de MAIG,
SETEMBRE i NOVEMBRE.
3. Les regles 52 i 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableixen
l’elaboració i el contingut mínim de la informació periòdica que s’ha de remetre al
Ple.
Tenint en compte la normativa esmentada i atenent al que disposa l’art. 175 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es dóna compte
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al Ple de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2016 de
l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de Moià amb el grau de detall que tot seguit
s’especifica:
a) Estat d’execució del pressupost de despeses de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
b) Estat d’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
c) Els moviments i la situació de la tresoreria.
Sra. Núria Reynés.- Donem compte i presentem al Ple l’estat d’execució. Si teniu cap
dubte en prenem nota i respondrem tècnicament.
Sra. Maria Tarter.- Agrair a l’Àrea econòmica i a l’interventor que aneu donant
compte de l’estat d’execució del pressupost.
Consultar a la Mireia si són al web al portal de transparència. És interessant que
l’execució del pressupost estigui penjada al portal.
Sra. Mireia Cañas.- Aquesta informació la pengem al portal de transparència. Hem
esperat a avui per donar-ne compte al Ple i l’informàtic municipal ho penjarà al web a
partir de demà.
Sra. Núria Reynés.- Les modificacions de crèdit es pengen també al portal de
transparència un cop passades pel Ple.
11.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 208 AL 262 DEL
2016.

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. 208/2016 AL NÚM. 262/2016
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. Maria Tarter.- Decret 211. Acordar personació. Ens ha copsat veure el
nomenament de l’advocat que no és el defensor jurídic habitual, apareix el Sr. MB
enlloc del Sr. MC. Potser s’ha fet un contracte a part. Quin contracte hi ha amb aquest
advocat i si s’ha rescindit amb el Sr. MC, o si heu diversificat.
Sr. Alcalde.- Farem les consultes pertinents i t’ho respondrem.
12.

DONAR CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE LES SESSIONS DE DATES 13, 27 I 29 DE JULIOL DE 2016.

Es dóna compte al Ple de la Corporació, dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local des de la darrera sessió plenària ordinària celebrada el dia 20/07/2016.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 13 DE JULIOL DE 2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE JULIOL DE 2016
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 29 DE JULIOL DE 2016
Sra. Maria Tarter.- Junta de 27/07/2016- Tema de Via pública. Canvis al carrer Jacint
Vilardell, i les pilones de la p. Colom, acords de modificar la zona blava que vigent a
partir de l’01/09/2016. Veiem que encara no s’ha començat, ens podeu explicar en
quin punt es troba? Quin projecte és i com ho voleu enfocar?
Sr. Joan Capdevila.- Es va fer un projecte. S’ha parlat amb els veïns i botiguers, amb
els metges. Es creu que la zona de càrrega i descàrrega, de comú acord amb tothom,
s’ha de canviar.
C-

MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Sra. Montse Girbau.- El contracte d’arrendament de l’aparcament dels Degotalls, a
l’acord s’inclouen unes despeses de gestoria de 200€, aquests imports de gestoria es
paguen a tothom qui té contracte d’arrendament?
Sr. Alcalde.- Aquests propietaris que ens lloguen aquest espai no cobren res, va a
canvi de l’IBI, si a sobre tenien despesa, ho hem decidit conjuntament, i els va
semblar bé. Aquest import era just.
Sra. Maria Tarter.- No és l’únic cas que es fa així? Negociacions individuals.
Sr. Alcalde.- No és l’únic cas, però tots són especials. Volíem renunciar a l’espai. Els
propietaris ens ho van deixar molt bé. Va semblar interesant no deixar l’espai, sobretot
en hores d’entrada i sortida de l’Escola Pia, que fa la seva funció, per alguns veïns, i
ens és molt útil. Els pàrquings que eren més allunyats no es semblaven tan
interessants com els més propers i més utilitzats. Que a sobre que ens deixaven
l‘espai els costés una despesa, ens va semblar que no era correcte i ho vam fer
d’aquesta manera.
Sra. Montse Girbau.- La subvenció pel Pla de dinamització cultural de la Diputació
de Barcelona, d’un import de 5.000€, saber si hi ha un projecte d’aquest pla, si s’hi
treballa, i si dins el pla s’hi implicaran les entitats de Moià.
Sra. Montse Ferrer.-Des de fa uns tres anys, des del catàleg de serveis es demanava
un projecte que englobava totes les activitats culturals que durant l’any es celebraven
al municipi. Va arribar una primera subvenció que no recordo l’import, i la d’aquest
darrer any 2015, és de 5.000 euros, que s’han generat i s’han destinat a despeses de
Festa Major 2016. El Pla va destinat a tot el projecte cultural i d’activitats que es fan
durant l’any a Moià.
Sra. Montse Girbau.- Al Registre d’entrada hem vist queixes per activitats a la plaça
del Cap per part de la direcció del Cap, sobre els sorolls i les activitats que s’hi duen a
terme. Hem vist que sempre s’hi han anat fent activitats. Les queixes venen des de
l’agost de l’any passat, i veiem que les activitats tampoc han augmentat. No entenem
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perquè hi ha aquest increment de queixes per part de la direcció del CAP. Com us
posicionareu amb aquestes queixes? Teniu previst desplaçar les activitats?
Sr. Alcalde.- El personal del CAP no es queixa de les activitats sinó de com compartim
l’espai. És un espai públic, del municipi. L’ICS és una entitat pública que dóna servei al
municipi, i altres del voltant. Hi ha la bona entesa entre l’equip de metges del CAP i
l’Ajuntament per veure què s’hi pot fer i què no i els horaris. Ho estem treballant. El
CAP no està dissenyat i no satisfà ningú: ni Ajuntament, ni treballadors del CAP.
L’entrada està en un lloc que no és el més adient, s’hauria d’entrar pel carrer Sta.
Magdalena. La façana també ens porta problemes: les plaques no estaven previstes en
el projecte, s’estan trencant i algun dia algú es farà mal. Però l’edifici és de l’ICS.
Vista la insatisfacció dels metges i de l’Ajuntament, i que hi ha un espai públic comú, la
plaça, hem de veure com interactuem en aquest espai. Hi ha coses que les organitza
l’Ajuntament i altres no. Hem de trobar l’encaix d’aquest espai. El dia de la Festa de la
Cervesa es qüestiona si quedava espai per arribar al CAP, els metges consideraven que
quedava massa just, tot i que un cotxe passava, i una cadira de rodes també. No tots
havíem entès com gestionar aquell espai. L’altra queixa reiterada dels metges és el
problema d’incivisme a la plaça, sobretot a les nits, a l’estiu; i l’horari en què es
produeix, amb gent enfilant-se a la teulada del CAP, fent sorolls, despertant els
metges, no deixant-los descansar.
Els horaris de les activitats de l’Ajuntament han acabat sempre a l’hora pactada. Els
metges no tenen cap problema amb l’Ajuntament de Moià, ni amb les activitats que es
fan a la plaça i ho afrontem com podem. Estem estudiant com gestionem l’espai per
respectar la seva feina, feina imprescindible per tota la comunitat, veure com
s’accedeix en cas d’emergència,...
Hem de veure amb el tema de l’incivisme, a l’estiu, on hi ha gent que vol anar a
dormir molt tard, com resolem aquesta qüestió.
Sra. Maria Tarter.- S’ha de diferenciar l’incivisme, que ja en vam parlar la legislatura
passada i que amb l’antiga regidora Sra. SV vam dir de fer una Comissió amb els
diferents agents de Mossos, policia local, CAP i diferents grups polítics. El compromís
era via Comissió i no tinc constància que s’hagi fet.
Sr. Alcalde.- Ho estem treballant, però no via Comissió.
Sra. Maria Tarter.- L’altre tema, que l’agost del 2015, en una carta, tot el personal
del SEM i del CAP es queixen de molts actes que es fan a la plaça, de què hi ha un risc
que l’acte causi un problema. Que en diverses ocasions l’ambulància s’ha hagut de
deixar apartada.
Sr. Alcalde.- Discrepo. Ells sempre ens han manifestat que el fet que no pugui entrar
un vehicle per la porta principal els sembla que comporta un risc. Hi ha una porta que
dóna al carrer, per la que s’accedeix directament. Hem decidit amb ells canviar de lloc
els bancs que delimiten el lloc per on passa un cotxe perfectament, segons ells no. En
el contracte de construcció del CAP diu que hi ha d’haver un metre i mig per poder
accedir, i hi és en escreix. Que els metges demanin més espai, n’hem parlat, ho hem
acordat, i és un dels compromisos que tenim: farem el passadís més ample.
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Sra. Maria Tarter.- M’agradaria llegir un paràgraf de la carta enviada pel personal del
CAP, registre d’entrada 2567/2016:
“Fins i tot, en diverses ocasions, ha estat necessari allunyar els vehicles d’urgències del
seu estacionament habitual perquè no quedéssim bloquejats en cas d’haver de sortir
per atendre una urgència, i així es poguessin realitzar aquestes lúdiques”.
Que hi ha actes que generen tal volum d’assistència, que bloquegen l’accés a l’entrada
en cas d’una urgència. No és només l’accés al CAP. Hi ha un risc. Potser s’haurien de
dosificar les activitats a la plaça, havent-hi altres espais, i amb aquestes queixes
reiterades.
Sr. Alcalde.- Mai hem tapat res que no ho haguéssim parlat amb ells. El diàleg amb
els metges i treballadors del CAP és constant. Ens hem reunit, com sempre hem fet.
Altra cosa és que no ho haguem fet via registre de sortida. Aquell és un espai públic
molt interessant i cal trobar la manera que tots ens sentim còmodes. Això és el que
estem treballant i no hi ha cap mena de problema.
Sra. Montse Girbau.- En el Ple de juliol va quedar sense resposta que no hi havia les
factures del Sr. MC. Veu dir que ho miraríeu, perquè potser era de vacances. El nostre
grup tenim una consulta jurídica, relacionada amb un contenciós, li voldríem fer a
l’assessor jurídic. Si tenim una consulta, li podem fer, ens podem posar en contacte
amb ell, o no? Des de fa uns mesos el Sr. MC no ha presentat factures. Sinó, adreça’ns
a qui li podem fer la consulta.
Sr. Alcalde.- El Sr. MC està de Secretari al Consell Comarcal del Barcelonès. No té la
compatibilitat per exercir d’assessor i d’advocat. Forma part d’una societat on hi ha el
Sr. MB, que ja havia fet algunes tramitacions quan ell estava de baixa.
Sra. Maria Tarter.- Encara que el Sr. MC no exerceixi i ho hagi delegat al Sr. MB, la
societat no està facturant.
Sr. Alcalde.- No pot facturar perquè no està fent res.
Sra. Maria Tarter.- Té una tarifa plana i el contracte diu que és una factura mensual.
Secretària.- Respon que el Sr. MC és molt despistat. Això ho ha fet en altres
ocasions. De cop presenta diferents factures a l’hora.
Sr. Alcalde.- Aquesta qüestió se m’escapa. No ho controlo jo. Per això deia que us ho
volia contestar ben fet. Però si m’obligueu a contestar de qualsevol manera...sembla
que vulgui amagar informació... i no ho sé.
Sra. Maria Tarter.- Tenim un tema d’un contenciós i li volíem consultar. Saber el
posicionament de l’Ajuntament. Parlar amb el Sr. MC.
Sr. Alcalde.- El Sr. MC estarà encantadíssim que el truquis i li facis la consulta que
sigui.
Secretària.- Avui jo li he enviat un WhatsApp i m’ha contestat: “Vaig de bòlit, ja et
trucaré.”
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Sra. Montse Girbau.- Des que hi havia el Joan que estem demanant quan farem
Junta Local de Seguretat? A començaments d’any veu dir que es faria la Junta a nivell
de Moianès. Veu dir que es faria una reunió en la obertura o posada en servei de la
comissaria de districte. Passen els mesos, es va allargant. Segueix la intenció de fer la
Junta del Moianès? O si està previst convocar la Junta Local i fer la del Moianès quan
toqui.
Sr. Alcalde.- El fet de què es faci la del Moianès i la de Moià conjuntament, com vaig
dir, serà quan els Mossos puguin usar la Comissaria de districte que tenen a disposició
a l’Ajuntament de Moià. De moment, per qüestions del propi Departament d’Interior no
està en marxa. El que em va deixar molt clar el Conseller és que ho faríem tot junt.
Per tant, quan puguem fer-ho tot junt, ho farem. Tant l’una com l’altra, i condicionada
a la incorporació de la comissaria a l’Ajuntament de Moià.
Sra. Maria Tarter.- Projecte revisió cadastral. El desembre del 2015 l’Ajuntament va
posar com a interlocutor l’Arquitecte municipal. Volem saber com està aquest projecte
i quina implicació té en els valors cadastrals i si s’aplicarà el 2017. Si el cadastre busca
irregularitats... I que expliqueu aquest procediment a què fa efecte. És el tema de la
regularització cadastral. Volem saber en què consisteix el projecte i com afectarà els
ciutadans.
Sr. Alcalde.- Ja ho respondrem.
Sr. Albert Clusella.- És un projecte o una actuació que fa Cadastre a tot el territori
per localitzar deficiències o incorreccions amb les seves dades, per detectar
l’incompliment de qui no ha actualitzat les dades dels seus immobles i va en línia de
poder augmentar aquest valors cadastrals per aquests immobles que no han complert
les seves obligacions. La iniciativa és de cadastre, ens van avisar del treball, van
demanar informació a l’Ajuntament, ens van donar les acreditacions de qui faria el
treball, per informació del ciutadà; Cadastre contracta una empresa. Hi ha varies
tipologies: Piscines no donades d’alta, prou habitual als municipis; millores en els
immobles en carrers molt antics, que s’hi van fent millores i no es notifiquen a
Cadastre, i el valor, quan es fa una intervenció en un habitatge antic, s’incrementa. No
tenim resposta de quan estarà fet i s’aplicarà al 2017.
Sra. Maria Tarter.- Aquest estiu s’ha deixat l’escombradora a Monistrol de Calders.
Aquest agraïa a l’Ajuntament de Moià la cessió a cost zero. S’ha fet cap conveni? Ha
anat tot bé?. Quines despeses hi ha hagut? Si el trasllat l’ha assumit Monistrol de
Calders. Ens agrada que hi hagi aquesta col·laboració entre els municipis del Moianès,
com hi va haver amb l’Estany amb les escombraries. Pensem que tot això és important
que quedi reflectit en el Ple.
Sr. Joan Capdevila.- S’ha fet com a sentit de col·laboració entre municipis des del
Consell Comarcal, de què si tenim un bé el puguem deixar als altres municipis en dates
que no ho necessitem. Primer serà Moià, però si hi ha dies que està lliure, la podem
deixar. No hi va haver cap problema. Van pagar les despeses que hi havia.
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Sra. Maria Tarter.- CEM. Saber com està tot el tema de la gespa. Deixar constància
de l’entrada d’un recurs de la Diputació de Barcelona adjudicant assistència jurídica per
import de 12.000€ més IVA per la contractació d’un advocat perquè emeti un
dictamen, per saber com s’ha de fer per adquirir totes les instal·lacions del CEM. I si
ens pots posar al corrent d’aquest tema.
Sr. Alcalde.- És un tema molt complex. Hem demanat recurs tècnic perquè elaborin
aquest informe per donar solució a aquest problema, però no puc dir res perquè
encara no hi ha solució definitiva. Per això hem demanat aquest recurs jurídic perquè
la Diputació de Barcelona ens ajudi a com podem trobar una fórmula. Hi seguim
treballant contínuament.
Sra. Maria Tarter.- El tema judicial continua parat esperant aquest dictamen?
Sr. Alcalde.- De la gespa no tenim cap judici. Tenim el dels vestidors.
Sra. Maria Tarter.- Es va intentar parar fins arribar a un acord amb l’Ajuntament.
Sr. Alcalde.- Estem intentant parar-ho tot perquè tinguem la calma suficient. Està
essent molt difícil perquè cada dos per tres canvien d’interlocutors. Catalunya Caixa ja
no existeix, ara és el BBVA, abans era UNIM. He parlat amb el màxim responsable,
tant de morositat com de serveis jurídics de Catalunya Caixa, tot i que ha sigut molt
difícil poder-hi accedir, però ho he fet. Però al cap del temps ja no hi són. No tenim
interlocutors. Les solucions que havíem anat treballant acaben en un mateix punt. Per
això aquesta petició d’informe jurídic per desencallar aquest punt i trobar un
interlocutor que duri més de tres reunions.
Sra. Maria Tarter.- Estem pendents d’aquest dictamen, que esperem serà complert.
La darrera pregunta és en relació a l’informe de l’ACA. Se’t va lliurar en una reunió a
l’ACA amb diferents alcaldes del Moianès afectats pel tema de la riera i amb el
conseller comarcal, el dia dotze de juliol de 2016. Se’t va lliurar en mà. El dia 13 vas
fer la roda de premsa explicant-lo. L’he demanat en diverses ocasions. A Secretaria em
deriven cap a tu. No he tingut resposta teva. Ens agradaria llegir l’informe complet.
Sr. Alcalde.- No era un informe de l’ACA que anés dirigit a l’Ajuntament de Moià, per
això no ha entrat al registre d’entrada. Era un document per portar a la reunió que
teníem diferents alcaldes. Allà s’exposava el primer resultat de l’estudi que s’havia fet,
on hi havia una qüestió que sí era important deixar-la clara: el cas de contaminació per
amoni a les captacions d’aigua potable, es descartava la culpabilitat de l’Ajuntament de
Moià. Em semblava prou important, que encara que no fos un informe entrat pel
registre amb tots els resultats de les analítiques que arribaven a una conclusió,
n’arribaven d’altres, com que la riera de la Tosca està en molt mal estat. Aquesta
qüestió era tant important, per estar tranquils, com que nosaltres contaminàvem aigua
potable, que era important poder-ho dir.
Com que ara estaràs a la Junta d’Aigües, ho veuràs: per responsabilitat de la
companyia d’aigües i responsabilitat meva com a president i alcalde. Aquell document
era un document de reunió. I en aquesta reunió s’exposaven diferents coses, com he
dit.
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Quan estiguem a la Junta d’Aigües el veuràs. Però té diferents qüestions que a mi em
fa respecte fer-lo córrer discrecionalment. Aquest informe l’han demanat més
persones. Té una gràfica de valors complex d’interpretar, amb diferents paràmetres de
components químics, que no surten a la gràfica segons l’escala de la gràfica. Hi ha
valors que necessiten un valor molt alt, i altres són quantitats molt petites. Per estar
tots en una gràfica, els valors s’han de reinterpretar, i algú que no hi entengui les pot
interpretar malament. Això ho voldria explicar amb un assessor que hi entengui: un
químic o un biòleg, per poder-ho explicar bé. L’ACA m’ha recomanat que no es
difongui. Val la pena escoltar la recomanació que ha fet l’ACA i que puguem explicarho bé.
Lo important de l’informe de la reunió de l’ACA amb els alcaldes de Calders, Castellcir,
Monistrol de Calders i de Moià era donar els primers resultats de l’estudi per trams de
la riera de la Tosca, la Golarda, i el riu Calders per veure en quin estat es trobava la
riera, que ho diu ben clar que es troba en un estat lamentable i, sobretot, quines
poden ser les fonts de contaminació de la captació de l’aigua potable per amoni de
Calders.
Hi havia la sospita que la contaminació podia ser de la depuradora. Quan estem
parlant de contaminació de pous d’aigua potable és molt delicat per fer-ho a la
lleugera. Per això vaig fer la roda de premsa per explicar-ho. Altra cosa és la
contaminació per escumes, la mala qualitat de la riera, que no té un cabal constant,
que amb la sequera el cabal més alt és l’aigua de la depuradora. Que aquests
paràmetres en països de la Unió Europea on hi ha molta aigua, són paràmetres
perfectament assumibles perquè pel volum d’aigua la contaminació queda
absolutament diluïda, però que en llocs com Catalunya, Moià, la Tosca, aquests
paràmetres són insalvables. L’informe el veuràs a la Junta d’Aigües, òrgan responsable
d’aquest tema. I una de les acusacions més greus deia que el municipi de Moià
contaminava amb amoni les captacions d’aigua potable del municipi de Calders.
Sra. Maria Tarter.- D’acord en fer la roda de premsa, som membres de la Junta
General i teníem tot el dret a veure aquest document des del primer moment i el
tenies des del 12 de juliol i no ens l’has fet arribar. I d’acord que no l’havies de fer
arribar a qualsevol persona, però som càrrecs electes d’aquest municipi i membres de
la societat municipal d’aigües. En teníem tot el dret.
Sr. Alcalde.- Si aquest document l’hagués entregat i entrat al registre a l’Ajuntament
com han fet els Inspectors dels agents rurals a l’Ajuntament, per tant a la corporació,
per tant al municipi, ho hagués fet sense cap tipus de problema. És un document de
treball que em van donar a mi, per tenir-lo per una reunió, per això no el van entrar
per registre. On hi havia una cosa important, que deixava clar que la contaminació per
amoni no es produïa en els pous de captació d’aigua de Calders per la depuradora de
Moià.
Sra. Maria Tarter.- El tindrem?
Sr. Alcalde.- El veuràs.
Sra. Maria Tarter.- Agrair als oients la seva audiència. I dir que ara es celebrarà la
Junta General d’Aigües.
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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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