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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CELEBRAT EL DIA  DIVUIT DE GENER DE 2017, NÚM. 1 
 
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 18/01/2017 a les 20.35 hores 
Data i hora de finalització: Dia 18/01/2017 a les 21.35 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. Martí Padrisa i Prieto 
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal 
Sra. Mireia Cañas i Soler 
Sra. Anna Roca i Querol 
Sr. Marc Pardo i Picañol  
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
Sra. Montserrat Girbau i Passarell 
 
Excusen la seva absència 
Sra. Rosalia Membrive i Serra 
 
Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

A- ASSUMPTES A DELIBERAR 

 
1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. MARC PARDO PICAÑOL COM A NOU 

REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL ARA MOIÀ. 

2. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 21 DE 
DESEMBRE DE 2016. 

 
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
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3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 337/2016 AL 

411/2016 DEL 2016, I DE L’1/2017 AL 14/2017 DEL 2017. 

4. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES 
SESSIONS DE DATES 2/11/2016, 16/11/2016, 30/11/2016, 
14/12/2016 I 28/12/2016 DEL 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 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. 
 
 

1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. MARC PARDO PICAÑOL COM A NOU 
REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL ARA MOIÀ. 

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 setze de novembre de 
dos mil setze, va acordar prendre coneixement de la renúncia voluntària per raons 
personals del Sr. Josep Antoni Alcantarilla León del grup municipal Ara Moià, del càrrec 
de Regidor de l’Ajuntament de Moià.  
 
L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral Central la tramesa de la credencial del Sr. 
MARC PARDO PICAÑOL com a candidat següent en la llista d’Ara Moià presentada a les 
Eleccions Locals celebrades en data vint-i-quatre de maig de dos mil quinze. Aquesta 
credencial es va rebre a l’Ajuntament el dia set de desembre registre d’entrada núm. 
3562/2016. 
 
El Regidor 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 del regidor 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: 
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Sr. Alcalde.- “Està afectat per alguna de les causes d’inelegibilitat o incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració tal com determinen els articles 
indicats?” 
 
Sr. Pardo.- “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 al regidor que es posi dempeus i passa a preguntar-li: 
 
Sr. Alcalde.- “¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor 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?” 
 
Sr. Pardo.- “Ho prometo per imperatiu legal”. 
 
El Sr. Alcalde li dóna possessió del càrrec de regidor de la Corporació amb tots els drets 
i deures que el càrrec comporta, el qual passa a ocupar el seu escó i s’incorpora a la 
sessió plenària. 
 
Es comunicarà la presa de possessió als organismes oficials que corresponguin als 
efectes escaients. 
 
Sr. Alcalde.- Un cop el nou regidor ha pres el seu nou càrrec, agraeixo al Sr. Josep 
Alcantarilla la feina feta de regidor durant aquest temps, un temps curt per nosaltres 
perquè ha passat molt ràpid i que hem compartit amb molta amistat i amb molta feina. 
Un agraïment a la seva dedicació i paciència, a ell i a la seva família, al poble de Moià i 
a tots nosaltres.  Segur que serviràs al municipi com tots esperem, col·laborant i ajudant 
des d’altres àmbits. 
I després, al Marc, que no es va poder nomenar en l’anterior Ple per una intervenció 
quirúrgica. Et desitgem molta sort i molts encerts. Estem  molt contents que t’hagis 
sumat  a l’equip de govern d’AraMoià, i sobretot al Ple municipal. Sobretot amb les 
companyes de Convergència i Unió, intentem tots tretze, tirar endavant el municipi amb 
les discrepàncies naturals que hi ha. Però sobretot amb la voluntat de tots de servir al 
municipi. Segur que ho faràs molt bé. 
 
Sr. Marc Pardo.- Gràcies a tots els regidors del grup municipal de CiU i grup municipal 
d’AraMoià per comptar amb mi. Gràcies per les paraules Dionís. Vull donar les gràcies al 
Ple municipal, començant per Convergència: la Mieta, la Montse, la Rosalia. I al grup 
d’AraMoià, a tots els seus integrants, i a tot l’equip que tenim al darrera. També vull 
esmentar el suport del Josep Alcantarilla que ens deixa, però que el farem treballar des 
del darrera. Agrair al personal de l’Ajuntament, que en aquest temps que he estat en 
procés d’entrada, m’han demostrat el seu suport. Espero donar el màxim de mi amb 
esforç, amb ganes i que tots plegats puguem fer una bona feina per un bon poble. Moltes 
gràcies i visca Moià.  
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Sra. Maria Tarter.- Et donem la benvinguda al Ple, ja veuràs que  no és res de l’altre 
món. És un  plaer i satisfacció personal  poder formar part d’un Ple i treballar pel municipi 
que sabem que t’estimes. Et desitgem molta sort i encerts, pel que necessitis estem a 
la teva disposició. Benvingut. 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA 
 

2. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 21 DE 
DESEMBRE DE 2016. 

 
L’Alcalde obre la sessió i llegit l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 
vint-i-u de desembre de dos mil setze que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà 
aprovada si no hi ha objeccions per part dels assistents. 
 
Atès que no es proposen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta per assentiment 
i ordena la seva transcripció al llibre corresponent. 
 
 

B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 337/2016 AL 
411/2016 DEL 2016, I DE L’1/2017 AL 14/2017 DEL 2017. 

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. 337/2016 AL NÚM. 411/2016 
DEL NÚM. 1/2017 AL NÚM. 14/2017 
 
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.- El Decret 377/2016. Contracte menor d’un tancament de magatzem 
de les Faixes. És un import de 7.100€ més IVA que s’adjudica a la mateixa empresa 
adjudicatària que té l’obra del projecte de les Faixes. Demano al regidor quin ha sigut el 
motiu d’haver de contractar aquest tancament pel magatzem ja que no era al projecte 
original i que està en fase d’execució, i el motiu de contractar-ho corrents abans d’acabar 
l’any. 
 
Sr. Albert Clusella.- El projecte de les Faixes, una mica com ja coneixeu, té diverses 
velocitats. S’havia contractat la primera fase, lligat a l’import que disposàvem, lligat a 
subvenció i a la part de recurs propi. L’objectiu d’aquesta primera fase és que fos 
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utilitzable. Que servís per dues coses importants: per tenir un espai escènic amb les 
prestacions prou superiors  que fins ara ha tingut Moià, i per l’altra, que es pogués 
traslladar l’Escola de Dansa, deixant de pagar lloguer . Podent anar a les Faixes, evitem 
aquesta despesa. El primer objectiu, al projecte compleix la finalitat. Però es va veure 
la necessitat de més espai per magatzem de l’Escola de Dansa. Això és el que ha 
comportat aquesta contractació. S’han executat unes parets lligades a la geometria 
prevista en el futur per anar completant l’equipament, i que servirà pel dia de demà. 
 
Sra. Maria Tarter.- Així, aquest tancament ja constava en el projecte? 
 
Sr. Albert Clusella.- La geometria de les parets està prevista al projecte. 
 
Sra. Maria Tarter.- Hi ha diversos Decrets en relació al CAADM. Vam fer una reunió la 
setmana passada amb l’equip de govern, on ens veu informar de com estava la situació 
actual. Des de Secretaria hem rebut informe de l’enginyer, l’endemà mateix. Falten, de 
fa mesos, els informes de la policia local. Us els reclamem, per veure com enfoquem tot 
això. 
 

4. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES 
SESSIONS DE DATES 2/11/2016, 16/11/2016, 30/11/2016, 
14/12/2016 I 28/12/2016 DEL 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 16 de novembre de 
2016. 
 
SESSIONS DE DATES : 
 
02/11/2016 
16/11/2016 
30/11/2016 
14/12/2016 
28/12/2016 
 
Sra. Montse Girbau.- Tenim diferents preguntes. De l’acta del 2/11/2016. Al punt núm. 
4 hi ha l’aprovació de la liquidació del cànon de l’empresa Aramark, corresponent al curs 
2015-2016. Els plecs indiquen que l’empresa es compromet a pagar un percentatge per 
menús i un percentatge de l’import facturat, amb un import de 891,01 €. Relacionat 
amb això volem fer diferents preguntes. 
Aquest curs escolar s’acabarà la pròrroga del contracte de càtering. La setmana passada, 
al Consell Escolar, la regidora va comentar que el proper curs 2017-18 es portaria des 
del Consell Comarcal del Moianès. La pregunta del nostre grup municipal és:  quin és el 
projecte? Va semblar que era un fet que es cediria al CCM; Si ens el podeu explicar: si 
la cuina es cedirà al CCM, si hi haurà una cessió d’ús, o un lloguer? Va semblar que 
estava molt treballat amb el CCM. 
 
Sr. Alcalde.- Fa uns mesos, prop d’un any, el Departament d’Ensenyament va començar 
a sondejar que la gestió dels menjadors escolars deixés d’estar portat per les AMPA’S. 
Això va generar molt rebombori. Nosaltres teníem la voluntat de mancomunar-ho, que 
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l’Ajuntament de Moià ho mancomunés amb el CCM, però no va acabar de reeixir, primer 
per les dificultats d’arrancar el CCM i del poc temps que teníem. El servei del menjador, 
així com algun altre servei (que no el transport escolar, que s’ha gestionat diferent),  ho 
assumiria el Consell Comarcal i no ha pogut ser. La voluntat de CCM és fer-ho des d’allà 
per la dificultat que suposa amb diferents municipis tenir diferents serveis de menjador, 
que no els era fàcil que alguns municipis el servei de menjador el portés l’AMPA. Aquesta 
proposta de passar-ho de les AMPA’S als Consells Comarcals als municipis, que fos una 
responsabilitat municipal i no d’una AMPA, que en tingui coneixement, tampoc ha tirat 
endavant. Des del Consell Comarcal es vol impulsar això. La voluntat seria que es fes 
des del Consell Comarcal, que amb els deu municipis haurien de presentar una proposta 
de com s’hauria de fer. Alguns dels Ajuntaments estem en situació de: o bé fer uns nous 
plecs o passar-ho al Consell Comarcal. Per tant, amb brevetat, el CCM ha de decidir si 
es veu amb cor de tirar-ho endavant o si els ajuntaments ens diuen que no tenim 
possibilitat de fer-ho. El Consell Comarcal decidirà el model i com s’ha de fer, no 
l’Ajuntament de Moià. Nosaltres podem dir si ens agrada o  no la proposta. 
 
Sra. Montse Girbau .- A la reunió semblava que ja era un fet.  Va semblar que  ja hi 
havia intenció de cedir-ho, de què el Consell Comarcal del Moianès ho agafés. Aquestes 
contractacions són llargues, pel procediment administratiu. Estem a mig gener i els 
mesos passen volant. El problema és que la pròrroga s’acaba.  
 
Sr. Alcalde.- La decisió que ho faci el Consell Comarcal és ferma, que és qui decidirà el 
model i ens ha de dir quina és la seva proposta  i serà ràpida, perquè sinó, els plecs no 
els podrem fer.  
 
Sra. Mercè Bigorra.- El Consell Escolar va ser aquesta setmana , si no em confonc. 
Vaig informar que som conscients que hauríem d’estar treballant per la licitació del nou 
menjador escolar, però que ho passem al CCM, amb qui confiem plenament. Tal com 
s’ha expressat des del CCM fa un parell de mesos, que es tirarà endavant. L’Ajuntament 
farà un seguiment proper, hi estarem a sobre perquè el CCM té moltes coses a engegar 
i no volem que aquesta es quedi a sota. 
 
Sra. Montse Girbau.- Entenem que la nostra feina com Ajuntament serà veure com 
formalitzen la cessió o lloguer dels equipaments. 
 
Sr. Alcalde.-  Es una decisió de l’Ajuntament si accepta o no el que ens proposin. 
 
Sra. Montse Girbau.- A la mateixa Junta de Govern, al punt 5, hi ha un conveni de 
reciclatge d’oli. Estem contents que s’hagi signat, amb dos contenidors a Moià, a la plaça 
del Moianès i a la intersecció dels carrers Escultors Rubió i Vilarrubia, ja que era una 
proposta del grup municipal de CiU. Us donem les gràcies per fer-la vostra i per portar 
a terme aquest projecte. És important treballar pel reciclatge i el de l’oli no l’estàvem 
fent amb contenidor. 
 
Sr. Albert Clusella.- Nosaltres també estem contents. Des del govern d’AraMoià ho 
treballàvem des de fa temps. No ha estat fàcil. Per ganes ja faria un any que estarien 
els contenidors col·locats. A la deixalleria hi havia el servei. Tindrem més opcions de 
recollida, serà més atractiva per animar la gent, per recollir l’oli de casa i portar-lo al 
contenidor. Només són dos unitats. És el que ens ha permès per tenir un cost zero del 
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servei. Si funciona i hi ha una bona acceptació s’anirà continuant el servei  per si es pot 
ampliar. 
 
Sra. Montse Girbau.- Hem vist en algunes Juntes de Govern, sobre la llicència 
d’ocupació de via pública per taules i cadires, que algun establiment ha demanat una 
modificació per reduir l’ocupació de la via pública, que s’accepta la reducció de l’espai 
però no s’accepta canviar la taxa. Des del nostre grup, ens hem formulat la pregunta al 
revés: què hagués passat si l’establiment inicialment hagués demanat menys espai i 
després n’hagués demanat més? Faríem el mateix? No tocaríem la quota? Potser 
s’haurien de revisar les ordenances de cara l’any 2018, perquè si hi ha un augment o 
reducció d’espai respecte l’espai inicial, s’hauria de valorar la taxa. L’Ajuntament si 
accepta la reducció, també hauria d’acceptar la de l’import. 
 
Sra. Montse Ferrer.- L’establiment va demanar una reducció de superfície. Però quan 
va fer la sol·licitud, ho va fer per uns metres quadrats, i es va liquidar per aquella 
superfície. Durant l’anualitat va veure que li suposaven molts diners i va decidir no 
ocupar aquest espai que va demanar de més, però al voler fer enrere la taxa, l’aplicació 
de les ordenances fiscals no permetia fer enrere aquest import. És una qüestió tècnica, 
i en aplicació de les ordenances fiscals es va denegar la reducció de la taxa. Per la 
vessant contrària, es fa per una inspecció de la policia local; Es tracta de comprovar que 
els establiments compleixin la superfície demanada. 
 
Sra. Montse Girbau.- Ens hem formulat la pregunta al revés: si un establiment demana 
el doble de superfície, li acceptarem l’ampliació de l’espai i el tema quota. És un tema 
prou important per revisar què regula l’ordenança, perquè ens podem trobar amb un 
establiment que demani un augment de deu a quaranta, que li acceptem l’ampliació i no 
li apliquem augment de la taxa de deu a quaranta. Es va aprovar l’import per la taxa 
d’ocupació, però cal que ens ho mirem.  

 

Sr. Alcalde.- La lògica diu que si demanes per deu i pagues per deu i després ocupes 
més espai, o bé el propietari ens ho comunica, o bé entra en infracció, ja que és una 
qüestió d’inspecció i de sanció. 

 

Sra. Maria Tarter.- Per tant, si allò va ser per aplicació de l’ordenança, si la canviem, 
això ho podem rectificar? Hauríem de posar-nos-ho com a deures: que el propietari pagui 
per la superfície a gaudir.  

 

Sr. Alcalde.- Podem posar-ho com a deures i el debat serà quan fem la nova taxa de  
les ordenances, però crec que en aquets casos és prou evident. Si es demana la 
superfície, passa l’any  i es diu que no l’han ocupat,... El propietari se n’hauria d’haver 
preocupat abans; al moment d’ocupar l’espai i veure que n’hi sobra molt, hauria d’avisar-
nos abans, que tenia massa espai. Com podem comprovar si aquell espai l’ha ocupat o 
no? Tot es pot plantejar. En aquests casos concrets és una qüestió prou evident: resulta 
que amb menys superfície feia, però ens ho diu passat el temps quan ha tingut la 
possibilitat d’ocupar-ne més i d’haver pagat el mateix. 
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Sra. Maria Tarter.- Però entenc que no ho ha demanat a trenta-u de desembre. 

Sra. Montse Girbau.- A la Junta de govern del 14/12/2016, punt 2, on es formalitza la 
compra d’un camió amb bolquet i grua, per la central de compres de l’ACM. L’import de 
compra és una mica superior al que teníem pressupostat. Entenem que servirà per la 
millora de la feina de la brigada. Tindran una nova eina que els facilitarà la feina i també 
anirà bé per gestionar millor el material municipal, per les entitats, per l’Ajuntament. 
Tot i que l’import és una mica superior al pressuposat a l’inici, entenem que el vehicle 
ajudarà per la millora de les tasques de la brigada. 

Sr. Albert Clusella.- Efectivament, és una mica més del que hi havia previst en el 
pressupost. D’entrada al pressupost es preveia la possibilitat de comprar-lo de segona 
mà. No hem trobat vehicles amb les característiques que buscàvem: amb bon preu i de 
qualitat. Per contra, amb la central de compres de l’ACM aquest vehicle encaixava 
perfectament amb les necessitats. I, com tu dius, serà una  eina imprescindible a dia 
d’avui i que facilitarà la feina de la brigada, reduint hores , sobretot amb el moviment 
de taules i cadires en època de festes i festivals, i pel dia a dia de la brigada, perquè 
cada cop puguem fer més obres i més activitats amb el personal que tenim. 

Sra. Montse Girbau.- Una de les  Juntes de Govern  s’aprova un conveni amb el Consell 
Comarcal del Bages pel tema de Serveis Socials. Ens l’hem estat llegint i  entenem que 
és fins a 31/12/2016. Tenim alguna pregunta relacionada amb el traspàs. Us volem 
formular preguntes relacionades amb l’aprovació d’aquest conveni. 

El CCM9 entenem que ha agafat els serveis de Serveis Socials de la comarca a dia 1 de 
gener de 2017? Com Ajuntament de Moià volem saber què implica aquest canvi. No sé 
si els treballadors que tenim ara en plantilla estan treballant com a Consell Comarcal del 
Moianès o com Ajuntament de Moià. Si es pagarà l’import del   treballadors, com venia 
fent el Consell Comarcal del Bages i continuaran treballant com a personal de 
l’Ajuntament,... Si ho podeu explicar qui pagarà les nòmines. 

Sr. Alcalde.- Faig una explicació general. Les explicacions més tècniques us les pot fer 
l’Anna Roca. A partir de l’1 de gener de 2017 hem agafat la responsabilitat de gestionar 
els serveis obligatoris que fins ara es prestaven des dels Consells Comarcals als que 
pertanyíem, que tenien diferents maneres de prestar els serveis pel que fa a la 
contractació del  personal. En el cas del Consell Comarcal del Bages el personal és 
contractat per l’Ajuntament i el Consell Comarcal, a través de les aportacions que rep 
de la Generalitat de Catalunya, paga als Ajuntaments. A dia d’avui estem prestant els 
serveis obligatoris. Des del Consell Comarcal del Moianès estem planificant què és el que 
volem oferir amb aquests serveis obligatoris. Però, a més a més, quins altres serveis 
volem,  que no són obligatoris  però que considerem que són  imprescindibles pel territori 
i pels municipis i els seus ciutadans i de quina manera els prestem. El CCM ja ho està 
treballant.  

En relació a la pregunta concreta de les contractacions, no ha canviat res. Fins que no 
tinguem el nou model implantat, no canvia res pel que fa a les contractacions pel que fa 
a l’Ajuntament de Moià. Cada Ajuntament que pertanyia a una comarca diferent tenia 
uns serveis prestats d’una manera diferent, a través d’uns convenis diferents. En el cas 
de l’Ajuntament de Moià, el personal que es dedica a les tasques de Serveis Socials, 
segueix amb la mateixa contractació i no hi ha cap canvi. 

Sra. Montse Girbau.- Per tant, serà el CCM qui ens farà la transferència del cost 
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d’aquests treballadors? 

Sr. Alcalde.- A partir de l’1 de gener qui rep les transferències de Benestar Social és el 
Consell Comarcal del Moianès. 

Sra. Montse Ferrer.-  Quan a les tècniques, el que sí ha canviat és que les reunions de  
coordinació setmanals, enlloc de desplaçar-se al CC del Bages  es fan  cada dilluns al 
CCM, a Can Carner. Les reunions de coordinació ja han començat aquesta setmana. 

Sr. Alcalde.- Crec que hi hem guanyat molt, i que hi guanyarem molt més, perquè ho 
podrem fer a mida de la gent del Moianès. 

 

D- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 

Sra. Maria Tarter.- El projecte de diferents actuacions a Can Rocafort que està en 
exposició pública. Demanem a la regidora  Mireia Cañas  que es pengi el projecte al web. 
Que els ciutadans no hagin de venir a l’Ajuntament a consultar-ho. És un projecte molt 
interessant, tan pel que fa a l’adequació de la Policia Local com a les instal·lacions perquè 
puguin venir els Mossos d’Esquadra, com la instal·lació d’un ascensor. Hi ha propostes 
molt interessants. Seria bo poder obrir les exposicions als ciutadans. 

Tema Mossos d’Esquadra: Tornem a demanar a l’alcalde el calendari. Un cop el projecte 
estigui aprovat definitivament, a quin període de la licitació podem anar i si ens pots dir 
aproximadament en quines dates podran venir els Mossos a Moià? Tampoc hem de filar 
gaire prim. A la part del projecte que afecta a Mossos, l’adequació de les instal·lacions 
de la Policia, per compartir espai, és un projecte que és temporal? S’ha parlat amb la 
Direcció i entenem que Mossos està d’acord com està redactat? Entenem que és una 
situació una mica temporal. Són espais molt reduïts per conviure, hi ha alguna cosa de 
la distribució que no ens acaba d’agradar. Hem demanat hora amb l’arquitecte municipal 
per dilluns perquè ens aclareixi quatre coses. Volem saber si està  coordinat amb el 
Departament d’Interior. 

Sobretot volen saber el calendari, i a partir de quan podem tenir el servei de Mossos 
d’Esquadra a la comarca. 

 

Sr. Alcalde.- Començo amb la valoració més política. La qüestió més tècnica la deixo 
per l’Albert.  Quan vindran els Mossos? No ho sabem. Des del vols de Nadal que amb el 
Conseller d’Interior estem buscant una data perquè pugui venir a Moià  per celebrar una 
Junta Local de Seguretat. Hi ha d’haver també els alcaldes i les alcaldesses dels municipis 
del Moianès. Farem la Junta de Seguretat del municipi, però aprofitarem per donar dates 
més concretes i poder presentar als diferents alcaldes, de la mà del Conseller d’Interior 
quina és la voluntat del Departament.  

El servei dels Mossos d’Esquadra  està desplegat al Moianès. Ho remarco per si la gent 
ens escolta, aclarir que els Mossos estan desplegats per tot Catalunya. Altra qüestió és 
que tinguem una dotació de Mossos que ens permeti, i permeti al cos dels Mossos 
d’Esquadra donar un millor servei des de la proximitat. Aquesta és la voluntat del 
Departament i de l’Ajuntament. Per fer això, el Departament d’Interior proposa tenir un 
espai per poder tenir els Mossos al Territori. Que la seva jornada laboral no comenci a 
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Manresa, que descomptem mitja hora per arribar aquí i mitja hora per tornar. Seria una 
dotació que tindria la seva seu permanent a Moià. En el seu moment el que els vam 
oferir i el que els hi va agradar és que fos a les dependències municipals, on hi ha ara 
les oficines de la Policia Local. En els seus orígens ja estava previst d’alguna manera que 
hi anessin. Encara hi ha el “logo” del Mossos penjat a la porta. Que el servei es prestés 
des d’aquí. L’espai els agradava tot i les seves limitacions. Aquí no hi haurà molts Mossos 
d’Esquadra, hi haurà una dotació de dos agents vint-i-quatre hores al dia. Hi haurà uns 
10 ó 12 agents que estaran destinats a Moià i que compartiran espai amb la Policia Local. 
Aquests dubtes que teniu, jo no sé si us agrada més o menys, qui ha decidit com 
compartir els espais i qui ha donat el vistiplau de com ha de ser l’espai és el Cos dels 
Mossos d’Esquadra. Jo no poso cap dubte als serveis tècnics dels Mossos, i encara més 
la voluntat política, passant per tota l’estructura. Si ells consideren que aquest és un 
espai acceptable, no idíl·lic, doncs endavant.  

Què ha passat? 

Quan teníem el projecte i tot el conveni arreglat i fet, el Departament va considerar que 
havia de fer unes modificacions al projecte tècnic. Ja s’havia iniciat el tràmit d’exposició 
pública i jo mateix, d’acord amb el regidor i amb els serveis jurídics de l’Ajuntament, el 
que vaig fer va ser trucar al Director General, el Sr. Albert Batlle, i dir-li que ja estava 
en exposició pública i el que no podíem fer era treure-ho d’exposició pública i endarrerir 
més encara.  En aquests tràmits, cada cop que es mouen papers, el que fem és demorar 
l’expedient. Vam arribar a l’acord que presentaríem al·legacions al projecte per no frenar 
els tempos administratius que farien endarrerir encara més l’arribada d’aquesta dotació 
a l’Ajuntament  de Moià en aquest espai compartit amb la Policia Local. 

Si hi vols afegir res més, Albert? 

 

Sr. Albert Clusella.- Afegir que l’espai, tot i que és prou compacte i de mides reduïdes, 
abans de decidir compartir-lo amb la Policia local, es van buscar altres opcions. Es van 
plantejar altres espais municipals, propers a l’Ajuntament, com la Masia, l’Ajuntament 
vell, edificis que podrien tenir unes altres prestacions; tenien més espai, però no tenien 
l’efecte de compartir amb Policia. Els Serveis Tècnics d’Interior van veure amb més bons 
ulls poder-se situar dins l’edifici. Aquests Serveis Tècnics ens van fer diverses propostes 
per poder fer aquesta distribució. La que tenim en exposició pública és una proposta que 
ells mateixos havien redactat. Nosaltres només l’hem evolucionat fins a projecte 
executiu. La proposta de projecte bàsic és seva. Un cop hem tingut el projecte en 
informació pública l’hem enviat als Serveis Tècnics d’Interior i han vist algunes millores 
a fer. És el que comentava el Dionís, que ho tractarem en la línia d’al·legacions, com 
entenem que no pot ser d’una altra manera, perquè el tenim en exposició pública. Per 
tant, Interior ens ha de fer les al·legacions dins el termini, ja ens han portat alguna 
documentació. A partir d’aquí podrem fer aquests ajustos que demana Interior. Es farà 
l’aprovació definitiva. I esperem poder iniciar les obres tan aviat com sigui possible. No 
sabem quan arribaran Mossos, però des de l’Ajuntament no volem demorar gens aquest 
termini. Quan a informació pública, us passo la Mireia. 

 
Sra. Mireia Cañas.-  Si em fas arribar el projecte tècnic el penjarem. Aprofito per 
comentar que estem treballant amb la tècnica de comunicació de la subvenció del SOC. 
Estem fent un manual d’estil i de protocol pel web i les xarxes socials. Un dels temes 
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que tenim identificats per millorar és la informació que fem de tot  el que es posa a 
exposició pública. Estem fent una classificació per veure quins es poden penjar, quins 
no. Hi estem treballant. 
 
Sra. Maria Tarter.- Avui miràvem el taulell d’anuncis de la seu electrònica i encara hi 
ha penjades les ordenances del 2012 i un projecte del 2016, hi ha aquesta mancança. 
Està molt bé que s’aprofitin subvencions per tal que no tinguem cost. La reunió amb 
l’arquitecte no és només per les obres de Mossos, sinó que és per veure tot el projecte. 
 
Sra. Montse Girbau.- Tenim dues preguntes més. A les obres de les Faixes hi ha molts 
Decrets dels que s’ha donat compte avui que responen a material, o a millores fetes dins 
l’equipament. Ens podeu fer arribar un detall real del cost total que ha tingut amb totes 
les contractacions menors d’aquest equipament? Ens agradaria que ens ho envieu per 
escrit, per poder fer el seguiment per part del nostre grup, del que s’ha anat comprant 
i que s’hi ha destinat. Hi ha l’adequació de l’espai, el terra, compra de material 
d’il·luminació, ... hi ha molts contractes que hi estan vinculats.  
 
Sr. Martí Padrisa.- No hi ha cap problema en passar-vos-ho. Us convido qualsevol dia 
a que ens hi acostem. Hi ha la compra de “micros”, altaveus, l’equipament general 
d’il·luminació bàsic per fer anar l’escenari. Seria bo que ho veiéssiu in situ, serà més 
fàcil. Us passarem el cost total. 
 
Sra. Montse Girbau.- Relacionat amb aquesta pregunta, perfecte. Mirarem agendes i 
quedem un dia. Encara que sigui un dia a la tarda, o cap de setmana. Estarà bé poder-
hi anar perquè no ho hem vist per dins.  
Voldríem saber tots els imports que s’han anat pagant respecte aquesta actuació per 
tenir un control.  
Més preguntes: Quan està previst utilitzar l’equipament?, quan ho podran demanar les 
entitats, les escoles?. Quan està previst que el comenci a utilitzar l’Escola de Dansa?  
 
Sr. Martí Padrisa.- Si us hi fixeu,  només hi ha import de material. El demés ho estem 
muntant amb voluntaris. Per això anem més lents i no hem pogut donar dates. No som 
professionals i anem al nostre ritme. La idea seria inaugurar l’espai escènic a mitjans de 
febrer. Si tot va bé, l’Escola de Dansa es traslladarà la propera setmana. Al lampista li 
faltava algun detall de la calefacció. Gairebé està acabat. Volem anunciar-ho quan tot 
estigui ben acabat. 
 
Sra. Maria Tarter.- En relació a la Comissió Especial de Comptes, per llei s’ha de 
convocar abans del dia u de juny de cada any. Tenim pendent la de l’any passat, anterior 
al juny. Demano a l’Àrea Econòmica, si hi ha previsió d’aprovar el Compte General del 
2015. 
 
Sra. Núria Reynés.- L’Àrea econòmica, com sempre, té molts informes a presentar. I 
amb aquest tema anem sempre endarrerits.  Quan puguem donar data, ho farem. 
Esperem, a partir d’ara, poder complir els “tempos” que ens marca la llei. 
 
Sra. Montse Girbau.- Un tema  que preocupa al nostre grup, que sovint la gent ens 
demana, i que com a Ple no l’hem encarat, és un tema important: L’Ajuntament de Moià 
com gestionarà la cessió de l’espai que està ocupant actualment el Consell Comarcal del 
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Moianès i el Consorci del Moianès, com a ens d’aquest Consell? La gent del carrer ens 
ho demanen molt sovint: quina relació tindrà l’Ajuntament amb el CCM? Ja que el Consell 
no és nostre, és dels deu municipis. Fa ús d’un espai que és de l’Ajuntament. Inicialment 
es va crear com Hotel d’Entitats. Sabem que per tal de poder adequar les instal·lacions 
del CCM una entitat s’ha hagut de desplaçar de l’espai que ocupava fins ara. És un tema 
que preocupa. N’hem de parlar, ens hem de trobar i hem de pensar, o potser ja teniu 
pensat de quina forma s’ha de fer la cessió d’aquest espai, que és important pel poble, 
que moltes entitats en fan ús, i que hi ha una certa angoixa pensar si els faran fora, o 
si ho podran continuar utilitzant.  
També, com Ajuntament de Moià, voldríem saber quin import pagarem de l’espai. Amb 
la Maria n’estàvem parlant, per calcular quines despeses podem tenir, el que han de 
pagar els establiments per l’ús de la via pública. Doncs, agafem uns paràmetres. 
Intervenció hauria de fer una proposta que digui el cost de l’ús de l’espai amb uns 
imports reals, que no els decidim sense una base real. Necessitem un informe tècnic que 
ens orienti del preu que s’ha de cobrar, amb una flexibilitat. Entenem que fa un any que 
fan servir aquest servei, que el 2016 Moià hauria de cobrar l’ús d’aquest espai, que cal 
posar-ho sobre la taula i cal treballar-ho de forma urgent.  
 
Sr. Alcalde.- Per aclarir, Can Carner és un espai municipal, és un Hotel d’Entitats, en el 
qual, des de fa molts anys, ja hi ha una entitat que no és de l’Ajuntament de Moià. El 
fet que el CCM s’instal·li a Can Carner no és una anomalia a la història de Can Carner, 
perquè el Consorci del Moianès no és un ens de l’Ajuntament de Moià, i ocupava uns 
espais de l’Ajuntament de Moià, en el qual en el seu dia el govern de torn de l’Ajuntament 
de Moià no va cobrar cap tipus de lloguer al Consorci, i crec que va fer molt ben fet, 
perquè el que li portava de plus al municipi de Moià el fet que l’entitat del Consorci del 
Moianès  estigués a Moià, aportava molt més que el que s’hagués hagut de cobrar de 
lloguer. En aquell moment es va decidir fer-ho d’aquesta manera. 
 
Quina diferència hi ha entre el Consell Comarcal del Moianès i el Consorci del Moianès? 
Personalment crec que una de bàsica i elemental. Fent una reflexió personal, el CCM es 
finança amb Fons de Cooperació, que en la seva finalitat hi ha el manteniment de 
l’estructura, tan tècnica com d’espai de l’ens i els seus serveis a prestar. La ciutat de Vic 
va cedir tot l’espai del Sucre al Consell Comarcal d’Osona; és una manera de fer. Ja ens 
agradaria tenir espai sobrer, que tinguéssim la capacitat econòmica i financera de poder-
lo cedir als deu municipis del Moianès, estaria molt bé, però no és el cas. L’any 2016 no 
hem cobrat res, perquè se’ns va dir la dotació pressupostària que tindríem molt tard, i 
tal com han anat les coses, era posar pals a la roda. De moment no hem prestat cap 
servei que no fos el que ens prestava el Consorci del Moianès a través d’una encomana 
de  gestió. El  2016 no té cap sentit cobrar. 
 
L’any 2017 ja té sentit, perquè el Consell Comarcal comença a funcionar, a prestar 
serveis, ja té ingressos i un pressupost. Estem confeccionant el pressupost del 2017. És 
urgent que a les partides de despesa del Consell Comarcal hi hagi el preu d’un lloguer, i 
el preu d’uns subministres: electricitat, gas-oil, aigua, etc. Per tant això s’ha de tenir el 
més aviat possible per poder-ho pressupostar. Per què més ho hem de tenir? Perquè hi 
haurà un espai, com ara hi ha un espai ocupat pel Consorci, ocupat pel personal que 
prestaran els serveis del Consell Comarcal. Estem preparant una proposta amb 
l’interventor. Ja ho discutirem. Què s’ha de tenir en compte en aquesta proposta de 
lloguer, de cessió d’aquests espais? La despesa que suposa el fet de tenir uns 
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subministres: gas-oil, electricitat,... Hauríem de tenir clar què ens ha costat aquest 
espai,  fer una projecció d’amortització, veure el valor dels espais que siguin assimilables 
com a despatxos i oficines al municipi de Moià. Però és impossible, perquè l’edifici es va 
hipotecar i contra-hipotecar per fer altres coses que no tenien res a veure amb Can 
Carner. No podem aplicar el que queda d’hipoteca als municipis del Moianès, perquè és 
el preu de la mala gestió de l’Ajuntament de Moià. Aquesta és la realitat. 
Presentarem un proposta que el Ple de l’Ajuntament haurà de decidir, i també el Ple del 
CCM i posarem un preu polític, perquè el cost de l’amortització de l’espai  és impossible 
de determinar, o seria molt injust si ho fem tècnicament. Però hi ha una part de despeses 
que es poden valorar. S’ha de valorar políticament si el Consistori de l’Ajuntament de 
Moià, ens interessa tenir la seu del Consell Comarcal a Moià mateix. Tenir la seu a Moià 
té un cost. Hem de valorar el preu del lloguer tècnicament i políticament. 
Per tranquil·litzar les entitats, no ha de marxar cap entitat. De fet no ha marxat cap 
entitat. L’espai que dius, que de fet és l’espai que ocupava la Cultura de la Dona, es va 
parlar amb les persones que gestionen l’entitat, se’ls va oferir un altre espai, van 
entendre que el canvi era molt raonable, perquè l’espai que ocupaven i els dies que 
l’ocupaven estava infraocupat. Els espais comuns es mantenen. No hi ha hagut cap 
canvi. No tinc constància de què hi hagi hagut cap entitat que hagi demanat un espai i 
no se li hagi cedit. Hem de racionalitzar l’espai, definir quins són els espais que estan 
hipotecats vint-i-quatre hores al dia i quins espais són comuns i compartits. D’aquests 
darrers espais el Consell Comarcal no ha de pagar res, a no ser que decidim el contrari, 
que considero que no, perquè els està fent servir la població. En canvi, els espais 
hipotecats per persones que hi treballaran, són els que hem de posar l’import a 
consideració del Ple, tenint en compte que han de ser tècnics i també polítics, i que el 
Consell Comarcal decideixi. Així és com ho veig, i així és com n’hem parlat des de 
l’executiva del CCM. Estem intentant presentar una proposta de preu, intervenció fa dies 
que hi treballa. La dificultat és que si tinguéssim un espai de propietat seria molt fàcil 
veure preus de mercat, veure el cost polític que té el fet de tenir-ho a prop i donar 
facilitats. Moià sempre ha sigut molt generós amb la comarca, i crec que ho hem de 
seguir essent. La diferència és que el CCM té un pressupost que va explícitament  
destinat a pagar la despesa d’ocupar espai, i no té cap sentit que no ho cobrem. No 
només hem de valorar la qüestió tècnica, que és molt difícil de valorar, i més en aquest 
espai que, com a mínim, té dues hipoteques que no tenen res a veure amb la construcció 
de l’espai.   
 
Sra. Maria Tarter.- La reflexió que fèiem al nostre grup era que amb els imports de les 
taxes de taules i cadires, l’informe d’intervenció feia una valoració del sòl, amb el 
cadastre. Suposem que l’interventor farà la proposta en relació al valor del cadastre. 
 
Sr. Alcalde.- Ho hem considerat diferent. El Consell Comarcal pot decidir anar a un altre 
lloc perquè les condicions econòmiques de preus de mercat d’oficines i despatxos sigui 
diferent. Hem de competir amb el mercat però hem de valorar l’avantatge que ens dóna, 
com a propietaris d’aquell espai, el fet de llogar-lo a algú que et dona garanties de 
solvència financera, que el respectarà i cuidarà l’espai, m’interessa més.   
 
Sra. Maria Tarter.- Ho hem de valorar. Quan tinguem l’informe d’intervenció, ho 
parlem. 
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Sr. Alcalde.- Serà un informe de l’interventor i d’alcaldia, amb el coneixement del grup 
municipal d’AraMoià. Aquesta proposta la discutirem i fóra molt interessant que 
l’aprovéssim per unanimitat, que us hi pugueu sentir identificats, així com ens hi puguem 
sentir nosaltres, perquè depassa de molt qualsevol tema d’exclusivitat municipal. Estem 
parlant de la comarca, per tant, estaria molt bé que entre tots el treballéssim. Estem 
fent la proposta conjuntament perquè l’interventor fa la valoració tècnica i nosaltres hem 
de fer la valoració política. 
 
Sra. Maria Tarter.- Al pressupost del 2016 que vam aprovar, hi havia un import del 
Consell Comarcal. La transferència no és farà? 
 
Sr. Alcalde.- Jo entenc que no, perquè no s’han prestat serveis. El CCM no ha prestat 
cap servei que no sigui el d’agafar el telèfon, contestar correus electrònics i començar a 
planificar els serveis que prestaríem, però des del Consorci del Moianès.      
 
Sra. Maria Tarter.- Com que el Consorci jurídicament és un ens que ja és “un fill” del 
Consell Comarcal, enteníem que potser a través d’aquí es podia arribar a cobrar. Però 
és igual, deixem-ho estar.... 
 
Sr. Alcalde.- Ho podem discutir, però jo entenc que no. 
 
Sra. Maria Tarter.- Una proposta. Com que el tema de l’oli ja el tenim encaminat, l’altra 
tema de Medi Ambient que volem parlar, són les afectacions de les tovalloletes pel WC, 
tot el que afecta a embussaments a l’entrada de la depuradora. Hem vist que el 
Departament de Territori, a través de l’ACA, té una campanya de sensibilització “SOS 
WC”. M’agradaria que demanéssiu informació d’aquesta campanya de sensibilització i us 
hi adheríssiu, i poguéssim fer canviar això. Les conseqüències que té a la xarxa de 
clavegueram i de la depuradora, quan veus imatges fotogràfiques, t’escandalitzes. La 
campanya és gratuïta i a través del Departament de Territori, mirem d’adherir-nos-hi i 
poder-la fer a Moià.  
 
Sr. Alcalde.- Està molt bé. Ho tenim previst, però dèiem de fer-ho amb la Companyia 
de les Aigües que és la gestora de l’EDAR, aprofitant que hi haurà novetats amb el tema 
de l’EDAR, els empresaris i les indústries de Moià també. Algunes empreses han 
començat obres per millorar els seus abocaments. Parlàvem amb la companyia d’Aigües 
de fer un díptic o tríptic, on parlar no només de les tovalloletes, que és un problema 
molt greu i no costa res adherir-s’hi, sinó també ampliable a més coses. En la recollida 
d’oli ens interessa moltíssim que la gent vagi a abocar als centres de recollida perquè, 
si tots mirem una mica, que puguem tirar 100 ml, 200 ml d’oli, com siguin abocaments 
fets molt a l’hora ens afecta molt al comportament de l’EDAR a l’hora de poder depurar. 
Al ser una depuradora biològica afecta molt quan s’hi aboca matèria orgànica. Però 
també afecta el tema de draps, compreses, tampons, preservatius,... És dramàtic quan 
hi ha una baixada d’aigua important, com s’embussen els primers filtres, i com fa 
sobreeixir els abocaments de les arquetes d’entrada, amb la posterior contaminació.  
Està bé aquesta proposta i la tenim en compte. Si ho podem combinar, o aprofitar una 
cosa amb l’altra, serà benvingut. 
 
Sra. Maria Tarter.- Els díptics ja hi són. És qüestió que l’Ajuntament s’hi adhereixi. No 
podré assistir al Consell d’Administració d’Aigües. 
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Sr. Alcalde.- Crec que el que farem serà compartir-ho. Si ara comencem amb una cosa 
i després amb una altra, millor aprofitar-ho i fer-ho junt, i donar-ho a conèixer a tothom. 
També dèiem de fer una xerrada. 
 
Sra. Maria Tarter.- En relació a la companyia de les Aigües hem demanat la meva 
substitució com a consellera. Hi ha alguna previsió? Jo no podré assistir més als Consells 
d’Administració. És per agilitar el màxim la meva substitució. No sé si s’ha de fer canvis 
de cartipàs, o si ha de passar per Ple. Quina previsió hi ha, per fer el nostre calendari? 
 
Sr. Alcalde.- S’hauria de fer Junta General. Ho agilitarem el màxim possible. Nosaltres 
també hem de fer el canvi del Josep Alcantarilla. 
 
Preguntat si hi ha intervencions del públic, no n’hi ha cap. 
 
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta acta. 
En dono fe. 
 
 
 
 


