ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRAT EL DIA VINT-I-NOU DE MARÇ DE 2017, NÚM. 2.
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 29/03/2017 a les 20.35 hores
Data i hora de finalització: Dia 29/03/2017 a les 22.45 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. Marc Pardo i Picañol
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Mireia Cañas i Soler
Sra. Anna Roca i Querol
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Sra. Rosalia Membrive i Serra
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
També assisteix, a petició de l’alcalde, el Sr. Lluís Solé, interventor municipal.

ORDRE DEL DIA
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA
18/01/2017.
2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2017.
3. APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CREACIÓ DEL REGISTRE
MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES I CONSTITUCIÓ
DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A L’ELABORACIÓ DE L’AVANTPROJECTE
DEL SEU REGLAMENT.
4. APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT I LA CONSTITUCIÓ DE LA
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COMISSIÓ D’ESTUDI PER A L’ELABORACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DEL
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
5. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA DE MOIÀ EN LA ZONA DEL SECTOR INDUSTRIAL
SOT D’ALUIES ON ACTUALMENT ES TROBA EMPLAÇADA LA INDÚSTRIA
SOSA INGREDIENTS SL.
6. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ
PROVISIONAL DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS AL CARRER TERRISSER.
7. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ DE LA
DECLARACIÓ D’OBRA D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL.
8. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL PER LA DESIGNACIÓ DELS
MEMBRES CORPORATIUS A ÒRGANS COL·LEGIATS I INSTITUCIONS DE
LES QUE EN FORMA PART L’AJUNTAMENT.
9. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ DE LA
INSCRIPCIÓ DE LA CREACIÓ DE FITXERS QUE CONTINGUIN DADES DE
CARÀCTER PERSONAL A L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE
DADES.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
10. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS DECRETS
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016
DE
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ, AIXÍ COM
ELS CRITERIS EMPRATS PEL CÀLCUL DE LA PROVISIÓ D’INSOLVÈNCIES.
11. 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 QUART
TRIMESTRE DE 2016.
12. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 15 AL NÚM.
104 DEL 2017.
13. DONAR CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE LES SESSIONS DE DATES 11/01/2017; 25/01/2017; 8/02/2017;
22/02/2017 I 8/03/2017.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
14. MOCIÓ CONJUNTA D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
PRESENTADA PEL PARTIT DEMÒCRATA (PDECAT) A MOIÀ I PER
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A MOIÀ (ERC).
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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.
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 18-012017.
L’Alcalde obre la sessió i llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data
18-01-2017 que s’ha lliurat a tots els regidors/a totes les regidores, 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
unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent.
2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2017.
DICTAMEN
Antecedents
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2017, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en
els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable que figura a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Fonaments de Dret
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, i els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren els han
proposat prèviament els òrgans competents, conformement als seus estatuts o al
document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90,
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de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988; i la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
vint-i-dos de març de dos mil disset, amb deu vots a favor del grup municipal Ara
Moià, i tres abstencions del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple
de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Moià per
a l’exercici 2017, el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents
organismes i empreses que l’integren, és el següent:

AJUNTAMENT DE MOIÀ - 2017
DESPESES

AJUNTAMENT

OOAA MUSEU

TRANSF INTERNES

CONSOLIDAT

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

2.111.068,21 € 33,86%

180.572,01 €

99,28%

2.291.640,22 €

CAPÍTOL II

DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.019.331,53 € 32,39%

1.303,47 €

0,72%

2.020.635,00 €

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

167.040,78 €

2,68%

-

€

0,00%

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

220.990,50 €

3,54%

-

€

0,00% -

CAPÍTOL V

FONS DE CONTINGÈNCIA

49.439,43 €

0,79%

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

252.943,79 €

4,06%

-

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

€

0,00%

CAPÍTOL VIII

ACTIUS FINANCERS

11.611,68 €

0,19%

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

1.401.722,37 € 22,48%

TOTAL

-

6.234.148,29 €
INGRESSOS

CAPÍTOL I

IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPÍTOL VI

ALIENACIÓ DE BÉNS REALS

-

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

TOTAL

100%

AJUNTAMENT

178.990,50 €

0,00%

49.439,43 €

€

0,00%

252.943,79 €

-

€

0,00%

-

€

0,00%

11.611,68 €

-

€

0,00%

1.401.722,37 €

181.875,48 €

-

100% -

OOAA MUSEU

3.527.500,00 € 56,58%

167.040,78 €
42.000,00 €

42.000,00 €
TRANSF INTERNES

€

6.374.023,77 €
CONSOLIDAT

-

€

0,00%

-

€

0,00%

45.000,00 €

1.152.375,01 € 18,48%

99.000,00 €

54,43%

1.251.375,01 €

1.408.473,28 € 22,59%

82.875,48 €

45,57% -

45.000,00 €

100.800,00 €

0,72%

1,62%

-

€

0,00%

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

6.234.148,29 €

100%

3.527.500,00 €

42.000,00 €

1.449.348,76 €
100.800,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

0,00%
181.875,48 € 100,00% -

42.000,00 €

6.374.023,77 €

SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla i el catàleg de llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i personal eventual per a l’exercici 2017.
TERCER.- APROVAR les bases d’execució del pressupost general.
QUART.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini
de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
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CINQUÈ.- CONSIDERAR l’aprovació inicial del pressupost general com a definitiva
si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
SISÈ.- REMETRE còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
SETÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
Interventor.- Del pressupost, destacar dos o tres trets. Un aspecte positiu a
valorar: es normalitza el pagament d’interessos. L’endeutament de l’Ajuntament de
Moià continua essent força alt. L’estalvi en el pagament d’interessos ha repercutit
en un increment de la despesa corrent de béns i serveis.
Quan a passius financers, retorn de préstecs, s’estan acomplint les previsions del
pla d’ajust. L’endeutament se situa sobre deu milions d’euros.
Pel que fa als ingressos, determinats per les ordenances fiscals, no es produeixen
increments pel 2017, els podem titllar de continuistes.
Amb aquests ingressos es pot fer front a tota la despesa corrent, els ingressos han
estat estimats de forma prudent, i després a una petita part d’inversions:
252.000€. La inversió més elevada va dirigida a Les Faixes. i obres de contribucions
especials
del
carrer
Terrisser,
amb
aportació
dels
veïns
(90% del cost de l’obra).
Sr. Alcalde.- Valoració política: És continuista en el sentit de la prudència. La
fórmula de treball d’aquests cinc anys ha donat resultat. Estem generant estalvis
que traslladem al capítol II -bens i serveis-, per poder prestar millors serveis als
ciutadans de Moià. La situació econòmica de l’Ajuntament encara és molt difícil. El
deute encara és massa gran: 154% d’endeutament, el que hem de complir és el
75%. Les coses van millor. Si seguim en la línia ens en podem sortir. Però hem de
tenir en compte que encara no està tot superat. La variació dels interessos és
l’única qüestió que ens pot fer despistar. Donaré la paraula als regidors perquè
parlin de la seva àrea, del que representa aquest pressupost a nivell polític i
econòmic. Són algunes accions que volem portar a terme, que estan reflectides al
pressupost, o que tenim previstes en base a subvencions; a mesura que es vagin
concedint s’aniran desenvolupant. Dono la paraula a l’Albert Clusella.
Sr. Albert Clusella.- De l’Àrea de Territori hi ha previst un augment de recursos
del capítol I. Per poder tenir una Àrea ben dotada de personal, amb més hores de
dedicació, i poder avançar sense dificultat. Sense personal hem fet actuacions
relativament importants, amb unes dificultats tremendes. Fent-ho pagar als veïns,
les llicències no s’han donat dins els terminis legals, patint una mica tots. Aquest
pressupost ha de permetre que a Territori es donar millors serveis.
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Camí Ral.- És un projecte que, des de fa anys, ja es preveu des del Consorci del
Moianès. És una connexió entre els municipis del Moianès a través del que havia
estat l’antic camí ral que actualment hi ha en paral·lel la N-141-c. Des de
Collsuspina cap a Moià, Calders fins Navarcles. És una via que servirà de passeig,
de ronda d’intercomunicació entre aquets municipis. El pressupost preveu les
partides necessàries per tal de tirar-ho endavant. Una bona part està
subvencionada, l’Ajuntament hi acaba de participar amb el que falta.
Enllumenat.- Una part de la feina que s’ha fet és d’eficiència energètica. Queda
alguna cosa per acabar de completar. Ara ha de ser eficient, que ja ho hem
aconseguit, i que sigui segur i fiable.
Sr. Joan Capdevila.- Quan a Via pública, s’ha mantingut la dotació de l’any passat
en el pressupost. Tenim tres o quatre projectes que mirarem de portar a terme al
llarg d’aquest any. Quan tinguem una dotació de PUOSC es podrà tirar endavant,
junt amb alguna modificació de crèdit.
Al tenir un estalvi amb uns interessos i d’un préstec en concret, volem potenciar els
parcs lúdics, que hem estrenat fa poc i tenen molt èxit.
Sra. Mireia Cañas.- Estreno pressupost de comunicació, estic molt contenta.
Temes a destacar:
- Una partida per renovar la imatge corporativa de l’Ajuntament. La imatge actual
té uns 33 anys.
- Una partida de comunicació per continuar amb el Butlletí. Volem fer-ne dos
d’anuals. El següent, a finals d’aquest semestre.
- Una partida per un equip de gravació dels Plens, per enregistrar-los en directe, i
retransmetre via streaming, el sofware certifica la gravació, el que ja serviria d’acta
de Ple. Així acostem els Plens municipals a la ciutadania i, a més, descarregaria al
personal de transcriure totes les actes de Plens.
Sr. Martí Padrisa.- Parlaré de les Faixes. Vista la demanda que hi ha del local, que
està reservat fins a principis d’estiu, s’han de corregir les mancances per dotar-lo
del necessari per acabar la coberta, els vestidors, i acabar d’equipar l’escenari. Li
falta una empenta per acabar de dotar l’equipament del que necessita el poble.
Sra. Anna Roca.- De l’Àrea de Joventut i Civisme, el fet de tenir la contractació
d’un tècnic comunitari de Joventut ens permet poder dinamitzar els joves, crear
projectes, fer una diagnosi participativa, que fa que sapiguem exactament quina és
la realitat del nostre municipi. Els recursos que tenim, i les subvencions que van
arribant poder-les destinar a les necessitats que tenen els joves del nostre
municipi. El fet de saber què passa al nostre municipi fa que les campanyes de
civisme puguin anar adreçades a la realitat de Moià.
Sr. Alcalde.- Una altra cosa a destacar és la relació de l’Ajuntament amb les
entitats del municipi. Ja des d’abans del 2011, abans dels cinc anys que portem
nosaltres a l’Ajuntament, portaven un cúmul de compromisos que no es podien
satisfer. Quan vam entrar nosaltres a l’Ajuntament vam comunicar a les entitats
que no podíem fer front a aquests deutes que tenien contrets, perquè no
disposàvem de recursos per ajudar-los. Vam fer una liquidació durant el passat
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mandat i gràcies a la col·laboració de les diferents entitats es va poder fer una
tàbula rasa.
En el 2016 teníem previst posar una bossa de recursos per les entitats que no vam
ser capaços de poder tirar endavant. Ara hem ajuntat part del pressupost del 2016
i el del 2017 i posem a disposició de les entitats del municipi 40.000€ per donar
l’empenta que, malauradament, no s’ha pogut donar fins ara. Crearem un
Reglament, un registre d’Entitats. I hem de veure de quina manera ho distribuïm.
Així rescabalem aquest greuge que han patit les entitats. Donem gràcies a totes les
entitats, que tot i que no els hem pogut ajudar amb recursos econòmics, els hem
ajudat tècnicament i material amb tot el que hem pogut, agraint-los de manera
molt potent per tirar endavant la vida cultural del poble durant aquests anys. Les
Festes Majors, les diferents festes han tirat endavant gràcies a la seva participació,
les ganes i la bona voluntat de les entitats. Les entitats es mereixen rebre aquesta
empenta econòmica, reflectida en aquest pressupost.
Sra. Maria Tarter.- És un repte no superat però endreçat. Hem valorat els
esforços de l’Àrea econòmica en els dos darrers mandats, encapçalats per
l’interventor. Cada any sabem el que suposarà el deute. Donem les gràcies a ell i a
tota l’Àrea per la gestió que s’està fent. Segons l’informe, el deute, a 31/12/2017
seran deu milions d’euros. No es té en compte MoiàFutur que va a part, n’hem de
ser conscients. D’acord a les línies expressades pels regidors, fem el seguiment de
les diferents àrees:
L’Àrea de Territori: potser és l’Àrea que faltava endreçar quan a personal, per tirar
endavant tots els projectes.
Via Pública: fem el seguiment. Teníem dubtes de si la placeta de Sant Sebastià de
si s’executaria amb el capítol II, si espereu subvencions,...
Comunicació: entenem que és el projecte de vídeo-actes de l’ACM. Endavant amb
els projectes que surten de les entitats municipalistes.
Les Faixes: La inversió esperada per la coberta és una intervenció esperada per
CiU. Agrair el vostre compromís de tornar-ho a posar pel 2017, heu complert el que
vau dir. Esperem que aquest any sigui definitiu.
Tècnic comunitari: Entenem que segueix la mateixa empresa, capítol II. És un
projecte molt interessant i que està donant molts bons resultats.
Les entitats: Són els únics que han fet quitança a l’Ajuntament. El mecanisme de
proveïdors deia d’una renúncia dels interessos, no de capital. Les entitats van ser el
capital. Estem disposats a col·laborar amb el tema de les bases, quan se’ns cridi.
Altres temes a remarcar del pressupost:
•

Apareix un nou programa: Instal·lacions esportives del camp de futbol, amb
una despesa prevista de 8.750€ despeses del Camp de Futbol per pagar
llum, aigua, manteniment,..

•

Apareix una transferència de 10.000€ al Club Esportiu Moià, segons un
conveni,... Entenem que s’han posat unes bones bases per solventar el tema
del Club. No tenim constància d’aquest conveni, ni l’esborrany. Ja ens ho
fareu arribar quan l’assessoria jurídica ho tingui previst. Està pressupostat,
esperem que es resolgui.

•

Places personal. Apareixen dues places noves. S’amortitzen les places de
personal administratiu i apareix una plaça a Territori i una plaça a Serveis a
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les Persones. La de Territori, la memòria de l’alcaldia especifica quines seran
les seves funcions. Però el tècnic de Persones no especifica les seves
funcions: d’Ensenyament, de Cultura. Quin és el projecte de la plaça de
tècnic?
•

Inversions: Al desembre vam fer una reunió els dos grups per marcar les
inversions. Ens falten inversions reflectides en el pressupost. S’haurien
d’acompanyar per un pla de Tresoreria, no només el pressupost. Ens va
afectar no poder fer la fase II de Les Faixes, potser falta informació, s’hauria
de portar un pla de tresoreria. Falta fer calendari de les inversions.

•

Vinculat a les inversions, de cara al 2018, proposem fer un procés
participatiu. Designar part d’aquest pressupost i que el poble prioritzi.

•

El pressupost del 2017, entenem que és el vostre pressupost. No hi podem
donar suport perquè encara que hi donéssim suport avui, la resta d’any no
ens teniu en compte. Les modificacions de crèdit que deia el Joan, alguna
inversió que es farien per modificacions de crèdit, ja portem anys queixantnos que no es compta amb nosaltres. Diferents punts ens impedeixen donar
suport al pressupost:
MoiàFutur: l’any passat vam fer una esmena. Es va portar a aprovació el
pressupost de MoiàFutur desequilibrat. Ens la vau acceptar. Els ingressos de
MoiàFutur els veu posar per equilibrar el pressupost. Veient l’execució del
2017 no s’ha fet transferència a MoiàFutur. No entenem que el 2017 no hi
consta en els ingressos, però tampoc teniu intenció de fer aquesta
transferència. El pressupost és la vostra eina, per la vostra gestió, us l’heu
d’aprovar vosaltres, el respectem. La nostra feina és mirar l’execució del
pressupost i fer el seu seguiment, més que aprovar-lo.
Estem esperant el compte general del 2015. Ens centraríem més en la fase
de control, que és pel que estem aquí. Vosaltres executeu i nosaltres
controlem.

Sr. Alcalde.- Per respondre a les vostres preguntes, Montse explica el tema del
tècnic.
Sr. Montse Ferrer.- Teníem una vacant d’auxiliar administratiu. L’exercici anterior
estava dotada econòmicament amb un complement econòmic. Ara hem fet reflectir
en el pressupost la categoria d’aquest lloc de treball. Hem agafat com a referent un
tècnic mitjà de Cultura que serà polivalent. Portarà cultura, serveis socials, esports i
ensenyament. Tenim una plaça única.
Sra. Maria Tarter.- Un cop aprovat el pressupost, sortirà convocatòria? Ja estarem
al cas.
Sr. Alcalde.- Tenim un pla de tresoreria que és molt volàtil. Amb la situació de
Moià és molt complexa, poden variar moltes coses. Si el pla de tresoreria el volem
per fer inversions, ens refiem més de les subvencions o els programes d’ajut. Ens
fixarem més en les modificacions de crèdit, que el que tenim tangible, i en el pla
d’inversions. Tenir a la vista tres, quatre o cinc actuacions, que quan ens arribin

Pàg. 8/39

les subvencions les puguem executar ràpid. El cost administratiu per portar a terme
qualsevol projecte, per petit que sigui, és molt gran.
Sobre el procés participatiu, si tinguéssim partida per poder destinar a procés
participatiu per fer inversions, seria fantàstic. Hem intentat fer-ho. Hem fet públic
el pla de mandat a la ciutadania i als diferents grups, perquè ens diguessin quins
projectes volien. Hem fet propostes tant a l’oposició com a d’altres grups, com a la
ciutadania. Hem posat a opinió pública propostes de diferents obres. Com a procés
participatiu la partida d’inversions és molt petita. No tothom ha participat molt,
però hem tingut propostes de diferent gent i col·lectius. Seguirem en aquesta línia.
Políticament ens sap greu que el pressupost no us el sentiu vostre. És el pressupost
del “Ministerio de Hacienda”: Dels 6.300.000€, d’una partida de 270.000 i escaig és
en la que hi hem pogut fer incidència. Aquest és el pressupost del Sr. Montoro, més
que el de Moià.
La teva intervenció ha estat positiva, però manifestàveu alguns dubtes. Quan als
dubtes, hem proposat reunions on no heu assistit, i us heu
reunit amb
l’interventor. Però tampoc és el nostre pressupost. És el que tenim, amb les
limitacions que hi ha. Entenem la vostra tasca fiscalitzadora, però voldríem
participació.
Hi hem incorporat pràcticament totes les vostres esmenes: camins escolars,
instal·lar més desfibril·ladors, invertir en les pisos del carrer Martí i Pol, inversió en
l’Ateneu, circuit turístic del municipi, punts de càrrega dels vehicles, els diners a les
entitats, destinar diners a arreglar carrers. Són propostes vostres que les hem
incorporat, i que per molt poquet, també us l’hauríeu de sentir vostre i fóra bo que
ho votéssiu a favor. Sempre parlem del pressupost inicial però mai parlem del
liquidat. La ciutadania ha d’entendre que tant important és l’aprovació del
pressupost com la liquidació del mateix.
Sra. Maria Tarter.- Coincidim amb moltes línies del pressupost. La nostra
incidència en l’execució del pressupost és nul·la. I com que el pressupost acaba
essent “una carta als reis”, com va dir un dia l’interventor, d’aquest pressupost ja
porteu tres modificacions de crèdit, fetes per decret d’alcaldia. Està molt bé que
ens pregunteu què tenim pensat fer d’inversió, que accepteu propostes, però
després de l’aprovació del pressupost, nosaltres desapareixem. És més importat
l’execució del pressupost i que el debat sigui: ara bé aquesta subvenció, quin
projecte podem fer? Que no l’aprovació en sí del ple del pressupost, quan aquest és
molt dinàmic, que per bosses de vinculació podeu canviar coses de partides. Hi ha
temes com MoiàFutur que impedeixen la votació a favor. Ho he dit en positiu, us
ajudarem en el que faci falta.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori, amb deu vots a favor del
grup Municipal Ara Moià, i tres vots en contra, del grup municipal Convergència i
Unió, aprova el present dictamen.
3. APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CREACIÓ DEL REGISTRE
MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES I CONSTITUCIÓ
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DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A L’ELABORACIÓ DE L’AVANTPROJECTE
DEL SEU REGLAMENT.
DICTAMEN
Antecedents
Un instrument fonamental per a un bon funcionament democràtic i participatiu de la
vida quotidiana en un municipi, és el teixit associatiu, la xarxa d’entitats i
associacions ciutadanes que amb treball, implicació i il·lusió porten a terme
diferents projectes i activitats d’interès públic i/o social que complementen
l’actuació municipal en diversos àmbits.
Des de sempre Moià s’ha caracteritzat per disposar d’un teixit associatiu que de
manera voluntària i sense ànim de lucre, té la capacitat d’organitzar propostes
lúdiques, formatives, esportives, solidàries i culturals al nostre municipi, propostes
que aconsegueixen cobrir un ampli ventall d’interessos ciutadans, millorant i
dinamitzant la vida activa del poble. És important que l’Ajuntament treballi per
potenciar i enfortir aquest teixit associatiu.
L’Ajuntament, amb la voluntat de crear condicions favorables per a un bon
funcionament i exercici dels drets d’aquestes entitats i associacions, ha decidit
elaborar un Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes. Aquest Registre
té com a finalitat dotar a l’Ajuntament d’informació sobre el nombre d’entitats que
actuen dins l’àmbit del municipi, la seva tipologia, el número de socis i altres dades
que li permetin tenir una imatge fidel de la realitat associativa.
La creació d’aquest registre ve emparada per l’article 158.4 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 (LMRLC), que disposa que els municipis han d’establir un
registre d’associacions propi en el qual s’han d’inscriure totes les entitats i
associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels
veïns, independent del Registre General d’Associacions de la Generalitat, on
igualment, les entitats hi han de constar.
El Registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes es regula i organitza amb
l’aprovació d’un Reglament d’acord amb el que preveu l’article 178 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
D’altra banda, i d’acord amb el que estableixen els articles 232 a 236 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la inscripció en el Registre,
comporta per les entitats i associacions, el reconeixement d’un seguit d’avantatges i
drets, com ara rebre subvencions, utilitzar les instal·lacions municipals, rebre
informació de l’Ajuntament i formar part d’òrgans participatius municipals.
Fonaments de dret
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L’aprovació de les Ordenances i Reglaments locals obeeix a la facultat
reglamentària i d’autoorganització que l’article 66.2 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 (LMRLC) reconeix als ens locals. En aquest sentit el municipi té atribuïda
aquesta potestat, en la seva qualitat d’administració pública de caràcter territorial
dins l’àmbit de les seves competències, que s’exerceix a través de l’aprovació de
disposicions de caràcter general.
El procediment per a l’aprovació dels Reglaments locals, ve determinat bàsicament
per l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local
(LRBRL). En desenvolupament d’aquest precepte de caràcter bàsic, els articles 60 i
ss. del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovat per Decret 179/1995 de 13
de juny (ROASEL), regulen de forma exhaustiva el tràmit d’aprovació.
Els articles 232 a 236 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
L’art. 22 de la LBRL en el seu punt 2.d) reconeix com a competència del Ple
municipal la facultat d’aprovació dels Reglaments i Ordenances locals i en el mateix
sentit es pronuncia l’art. 65 del ROASEL. Aquesta competència és indelegable per
aplicació del núm. 1 del mateix precepte legal en relació al núm. 4 del precepte
bàsic.
El procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per
imperatiu de l’article 62 del ROASEL, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï
l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma. Elaborat
l’avantprojecte s’ha de sotmetre al dictamen de la comissió informativa, amb
caràcter previ a la seva aprovació inicial per part del Ple Municipal, amb el vot
favorable de la majoria simple del consistori.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
vint-i-dos de març de dos mil disset, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.- INICIAR l’expedient per a la creació del Registre municipal d’entitats i
associacions ciutadanes i l’elaboració del seu Reglament.
SEGON.-CONSTITUIR una Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte
del Reglament del registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes.
TERCER.- NOMENAR president de la Comissió d’Estudi: Dionís Guiteras i Rubio.
QUART.- NOMENAR membres de la Comissió esmentada les persones següents:
Un representant del Grup Municipal AraMoià: Montserrat Ferrer i Crusellas.
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Un representant del Grup Municipal CIU Moià: Dolç Nom de Maria Tarter i
Armadans.
L’Interventor Municipal: XXX.
Un tècnic de l’Àrea Econòmica: XXX.
Un responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones:XXX.
La Secretària Municipal:XXX.
En cas que alguna de les persones nomenades no pugui assistir a les sessions de la
Comissió podrà delegar en un altre membre del seu grup o àrea per a substituir-lo.
CINQUÈ.- DISPOSAR que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar l’avantprojecte
d’Ordenança per a la seva elevació posterior al Ple.
SISÈ.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.
SETÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’alcalde president
per a la formalització dels presents acords.
Sra. Montse Ferrer.- El pressupost preveu una partida destinada a subvencionar
les activitats de les entitats de Moià. Ara posem les bases per iniciar el
procediment, amb la creació del Registre d’entitats de Moià i el Reglament i amb
l’aprovació de l’Ordenança definitiva que el regularà. Són tràmits burocràtics a fer
entre tècnics i els diversos grups municipals. A mesura que es vagin superant totes
les etapes, s’anirà fent tota la comunicació necessària a través de l’Àrea de
Comunicació.
Sra. Maria Tarter.- A la CIPP, ja vàrem manifestar el nostre vot a favor. Un cop
constituïda la Comissió, que es convoqui el més aviat possible, estem a les portes
d’abril. Si hem de passar per un altre ple l’ordenança i hi ha d’haver una exposició
pública, ens n’anem a setembre. Que no tornin a quedar les subvencions altre cop
per atorgar. Al final ja acaba essent una mica flagrant. Votem a favor i el més ràpid
possible.
Sr. Alcalde.- Doncs fem-ho el més ràpid possible i amb la participació de tots
segur que ens en sortirem ràpidament.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori aprova el present dictamen.
4. APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT I LA CONSTITUCIÓ DE LA
COMISSIÓ D’ESTUDI PER A L’ELABORACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DEL
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
DICTAMEN
Antecedents
L’Ajuntament de Moià és titular i propietari del cementiri del seu terme municipal i
en té ple domini i segons la legislació vigent li correspon la direcció, administració,
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conservació, reglamentació i aprovació d’ordenances fiscals i de bon govern per a la
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència.
Atès que la instal·lació, el sosteniment i el règim i govern interior del cementiri,
segons la capacitat exigida per les necessitats de la població, són competència de
l’Ajuntament i es realitzaran d’acord amb les lleis i les disposicions sanitàries
vigents i amb les pròpies que pugui dictar, per aquest motiu s’ha considerat
necessari regular les diferents activitats que constitueixen el servei públic de
cementiri municipal i que es justifiquen amb l’aprovació d’un reglament de règim
interior, que garantirà l’exercici dels serveis i la qualitat de la seva prestació.
Fonaments de dret
L’aprovació de les Ordenances i Reglaments locals obeeix a la facultat
reglamentària i d’autoorganització que l’article 66.2 del Decret legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim locals de
Catalunya (LMRLC) reconeix als ens locals. En aquest sentit el municipi té atribuïda
aquesta potestat, en la seva qualitat d’administració pública de caràcter territorial
dins l’àmbit de les seves competències, que s’exerceix a través de l’aprovació de
disposicions de caràcter general.
El procediment per a l’aprovació de les Ordenances i Reglaments locals, ve
determinat bàsicament per l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
bases de règim local (LRBRL). En desenvolupament d’aquest precepte de caràcter
bàsic, els articles 60 i ss. del Reglament d’Obres, activitats i serveis aprovat per
Decret 179/1995 de 13 de juny (ROASEL), regulen de forma exhaustiva el tràmit
d’aprovació.
Els articles 232 a 236 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
L’art. 22 de la LBRL en el seu punt 2.d) reconeix com a competència del Ple
municipal la facultat d’aprovació dels reglaments i ordenances locals i en el mateix
sentit es pronuncia l’art. 65 del ROASEL. Aquesta competència és indelegable per
aplicació del núm. 1 del mateix precepte legal en relació al núm. 4 del precepte
bàsic.
El procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per
imperatiu de l’article 62 del ROASEL, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï
l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma. Elaborat
l’avantprojecte s’ha de sotmetre al dictamen de la comissió informativa, amb
caràcter previ a la seva aprovació inicial per part del Ple Municipal, amb el vot
favorable de la majoria simple del consistori.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple, de data vint-i-tres de
març de dos mil disset, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER.- INICIAR l’expedient per a l’elaboració del Reglament de règim interior
del cementiri municipal.
SEGON.-CONSTITUIR una Comissió d’Estudi per a la redacció de
del Reglament de règim interior del cementiri municipal.

l’avantprojecte

TERCER.- NOMENAR president de la Comissió d’Estudi: Dionís Guiteras i Rubio.
QUART.- NOMENAR membres de la Comissió esmentada les persones següents:
Un representant del Grup Municipal AraMoià: Núria Reynés i Molist.
Un representant del Grup Municipal CIU Moià: Montserrat Girbau i Passarell.
Un responsable de la tramitació dels temes del cementiri: XXX.
La Secretària Municipal: XXX.
En cas que alguna de les persones nomenades no pugui assistir a les sessions de la
Comissió podrà delegar en un altre membre del seu grup o àrea per a substituir-lo.
CINQUÈ.- DISPOSAR que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar l’avantprojecte
d’Ordenança per a la seva elevació posterior al Ple.
SISÈ.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.
SETÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’alcalde president
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- És una cosa que s’havia d’haver fet fa temps. S’ha de regular les
activitats i diferents canvis d’activitat que tinguin a veure amb el cementiri. No hi
pensem mai, però que tots ens hi trobarem. Està bé que ho regulem. Treballem per
fer la Comissió.
Sra. Maria Tarter.- Endavant amb la proposta.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori aprova el present dictamen.
5. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA DE MOIÀ EN LA ZONA DEL SECTOR INDUSTRIAL
SOT D’ALUIES ON ACTUALMENT ES TROBA EMPLAÇADA LA INDÚSTRIA
SOSA INGREDIENTS SL.
DICTAMEN
Antecedents
Per acord del Ple de data 21 de desembre de 2016 es va aprovar l’Avanç Pla de la
Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Moià en la zona del sector
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industrial Sot d’Aluies l’Avanç Pla i el document ambiental estratègic, així com la
seva remissió a l’òrgan ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat als
efectes que emetis el corresponent Informe Ambiental Estratègic.
En data 19 de gener de 2017 es va emetre informe proposta per part dels Serveis
Tècnics dels Serveis Territorials a la Catalunya Central pel qual es proposa que la
Modificació puntual no es sotmeti a avaluació ambiental estratègica ordinària un
cop examinada la documentació aportada i tenint en compte les consultes
efectuades d’acord amb la Llei 6/2009, de 28 d’abril.
En data 7 de febrer de 2017 la Directora dels Serveis Territorials de la Catalunya
Central ha emès el corresponent informe ambiental estratègic en el sentit que la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de Moià al sector del
Sot d’Aluies no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès
que no té efectes significatius sobre el medi ambient, si es compleixen les
condicions establertes i que hauran de figurar a la normativa de la Modificació
puntual.
En data u de març de 2017, amb núm. de registre d’entrada 522/2017 ha tingut
entrada a l’Ajuntament la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Moià
del Sector industrial “Sot d’Aluies”.
En data dos de març de 2017 els Serveis tècnics han emès el corresponent informe.
Fonaments de Dret
•
•
•

•
•
•

Els articles 55, 57, 76, 79 a 81, 84, 85, 86 bis i 96 a 100 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.
Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
Urbanística de Catalunya.
L’apartat 6.b) de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, determina que són objecte de d’avaluació ambiental estratègica
simplificada les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen
variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de
la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos
o en la zona d’influència.
Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el
procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre
l’informe ambient estratègic.
L’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
L’article 52.c) 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.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
vint-i-dos de març de dos mil disset, amb deu vots a favor del grup municipal Ara
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Moià, i tres vots en contra del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment la Modificació Puntual de la revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana de Moià en la zona del sector industrial sot d’Aluies on
actualment es troba emplaçada la indústria Sosa Ingredients SL. en compliment
dels articles 85, 86 bis i 100 del text refós de la llei d’urbanisme consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del
text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost,
i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
SEGON.- SOL·LICITAR simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més
llarg, concretament:
•

L’Agència Catalana de l’Aigua.(carrer Ciutadans número 11, 17004 Girona).

•

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, Serveis Territorials a
Barcelona. (carrer Aragó 244-248, 08007 Barcelona).

•

Departament de Territori i Sostenibilitat, (carrer Àngel Guimerà número 14
08241 Manresa), amb sol·licitud expressa de la revisió i coordinació dels
informes sectorials necessaris per la seva aprovació definitiva.

•

Departament de Cultura (plaça Major número 37, 08500 Vic).

•

Institut geològic de Catalunya (carrer Balmes 209-211 08006 Barcelona).

•

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Gran Via de les Corts
Catalanes número 612-614, Barcelona).

TERCER.- ACORDAR la suspensió de l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i
llicències urbanístiques, així com de plans derivats i instruments de gestió
urbanística conforme al que disposa el Text refós de la llei d'Urbanisme aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, per tot l’àmbit objecte d'aquesta modificació
puntual, les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim
urbanístic vigent.
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats que constin a l’expedient.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en un periòdic de major difusió i obrir un període d’informació pública pel termini
d’un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública s'han de trametre en
el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. Durant aquest
període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè
es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents.
SISÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presenta acords.
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Sr. Albert Clusella.- Aquest tema n’hem anat parlant en diferents Plens. S’han
anat aprovant diferents documents. Servirà per ordenar i resoldre una situació
urbanística molt complexa, i totalment fora de lloc, generada per mandats
anteriors. Amb aquesta modificació, amb el Departament d’Urbanisme podem
ordenar l’espai urbanísticament. Que no sigui un espai mort, que es pugui utilitzar,
que estigui reglamentat. I que permeti que l’empresa que hi ha, o les que hi pugui
haver tinguin la possibilitat d’ampliació. La velocitat de l’administració fa que
s’allargui durant molt mesos. És una modificació de planejament que dóna drets,
però també dóna deures per l’administració. Ara podem fer el següent pas. Al
desembre es va aprovar l’Avanç Pla, document necessari perquè l’organisme
ambiental ens indiqués la tramitació ambiental a seguir. L’impacte ambiental
d’aquesta modificació és mínima i no s’ha d’estudiar a més profunditat. Aquí acaba
el procés ambiental i ara continua amb el procés urbanístic.
Sra. Maria Tarter.- Quan a la Modificació Puntual del Pla General en aquest sector
per regularitzar construccions existents i per ampliar dos mil metres més, és clara
la postura que tenim i que mantenim. Ja ho hem explicat altres vegades. Sorpresos
de que la subclau extensiva es crea passa d’un 55 a un 56%. Votarem en contra.
Sr. Albert Clusella.- És una via per resoldre-ho, no tenim proposta pel vostre
grup. No fer res és tenir un àmbit que urbanísticament està destinat a quedar
abandonat.
Sra. Maria Tarter.- No tenim capacitat tècnica ni coneixements adequats per fer
una proposta alternativa. És més de l’àrea tècnica i dels enginyers. Anirem fent el
seguiment. Veiem petites diferències que ja anireu explicant.
Sr. Albert Clusella.- Que els tècnics facin la seva feina i estudiïn aquest
percentatge. I que a nivell polític puguem decidir si volem actuar o no en aquest
àmbit. Alguna raó tècnica té.
Sr. Alcalde.- Des d’un primer moment que vam parlar d’aquest expedient, sempre
hem dit que totes les propostes són tècniques, que és el Departament. El que
nosaltres fem és iniciar tràmits administratius, per donar continuïtat o no, segons
deia l’administració competent. Per això nosaltres ho votarem a favor i ho tirarem
endavant. Els tècnics i l’administració és qui posa les solucions. I tots els
responsables polítics hem de tenir la voluntat de decidir si tirar endavant una
situació que ens ha vingut a tots heretada d’antics mandats, però que respon a
realitats a dia d’avui, de les empreses i dels ciutadans i dels treballadors que estan
en aquestes empreses. Si no som diligents en les nostres respostes, ens podem
trobar que després les empreses no hi siguin. Això ja ho hem discutit moltes
vegades.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels tretze regidors
assistentes del total de tretze que integren el consistori, amb deu vots a favor del
grup Municipal Ara Moià, i tres vots en contra, del grup municipal Convergència i
Unió, aprova el present dictamen.
6. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ
PROVISIONAL DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
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ESPECIALS AL CARRER TERRISSER.
DICTAMEN
Antecedents
Per Decret d’alcaldia 21/2016 de vint-i-nou de febrer es va aprovar inicialment el
projecte d’obres de millora al carrer Terrisser, redactat pels serveis tècnics
municipals amb un pressupost d’execució per contracte de 33.539,95€ més
7.043,39€ d’IVA que dóna un pressupost total de 40.583,34€.
Per Decret d’alcaldia 333/2016 de vuit de novembre es varen resoldre les
al·legacions i es va aprovar definitivament el projecte.
Fonaments de dret
D’acord amb allò disposat als articles 28 i 58 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament pot
establir i exigir contribucions especials per a realitzar obres municipals, sempre que
es produeixi un benefici o un augment de valor en els béns particulars i sempre que
les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir
les finalitats que li són atribuïdes. L’obra de millora del carrer Terrisser té aquesta
consideració per restar inclosa en un dels supòsits enumerats a l’article 29 del RDL
mencionat més amunt.
D’acord amb l’article 34 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’exacció de les contribucions
especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas
concret. L’acord d’ordenació s’ha d’adoptar inexcusablement i ha de contenir la
determinació del cost previst de les obres i els serveis, de la quantitat que s’ha de
repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment.
D’acord amb l’article 31 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la base imposable està
constituïda, com a màxim, pel 90 per cent del cost que l’entitat local suporti per la
realització de les obres o per l’establiment o l’ampliació dels serveis. El cost
esmentat està integrat pels conceptes següents:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres,
plans i programes tècnics.
b) L’import de les obres per dur a terme o dels treballs d’establiment o ampliació
dels serveis.
c) El valor dels terrenys que hagin d’ocupar permanentment les obres o els serveis,
llevat que es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i
obligatòriament a l’entitat local, o el d’immobles cedits en els termes que estableix
l’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques.
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d) Les indemnitzacions escaients per l’enderroc de construccions, la destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions, així com les que siguin procedents pels
arrendataris dels béns que s’hagin d’enderrocar o ocupar.
e) L’interès del capital invertit en les obres o els serveis quan les entitats locals
hagin d’apel·lar al crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions
especials, o la coberta per aquestes en cas de fraccionament general d’aquelles.
El cost total pressupostat de les obres o els serveis té caràcter de mera previsió. Si
el cost real és més gran o més petit que el previst, s’ha de prendre aquell a l’efecte
de calcular les quotes corresponents.
El tècnic municipal, en el seu informe de data 27 de febrer de 2017 estableix que
les obres de millora que s’executin al carrer Terrisser, i que afectin als propietaris
dels immobles de la zona delimitada suposaran un considerable benefici.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
vint-i-dos de març de dos mil disset, amb deu vots a favor del grup municipal Ara
Moià, i tres abstencions del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple
de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR la imposició de les contribucions especials com a conseqüència
de l’execució de les obres de millora al carrer terrisser, l’establiment de les quals es
legitima per l’obtenció d’un benefici i per l’augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.
SEGON.- ORDENAR simultàniament
determinacions següents:

el

tribut

concret

d’acord

amb

les

El cost previst de l’obra es fixa en 44.082,22 euros, dels quals 3.498,88 euros
corresponen al cost previst de redacció del projecte i direcció d’obra, i 40.583,34
euros corresponen a les obres a realitzar; el cost suportat per l’Ajuntament és de
7.557,21 euros.
Es fixa la quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris en 36.525,01 euros
corresponents al 82,86% del cost suportat. Aquesta quantitat té caràcter de mera
previsió, ja que finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el
previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han
d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que calguin.
S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de
façana.
TERCER.- APROVAR la relació de subjectes passius i les quotes singulars que
resulten d’aplicar a la quantitat que es reparteix entre els beneficiaris, el valor dels
mòduls aplicables, segons relació:
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Quedarà pendent la licitació. I execució de les obres, tal com està previst en el
projecte.
Sra. Maria Tarter.- Dubtàvem si eren contribucions especials o quotes
urbanístiques. Heu decidit el procediment de contribucions especials. No estem
d’acord amb la forma de liquidar en els veïns. El 50 % que es demana, entenem
que s’ha de cobrar als veïns al finalitzar les obres, els hi demaneu un avançament
del 50%. No hi estem d’acord, hi votarem en contra. Si els veïns, majoritàriament,
hi estan d’acord i és per millorar aquest carrer perquè dius que té molt trànsit, serà
positiu per Moià i esperem que es pugui executar en aquest 2017, ja que aquesta
obra ja estava pressupostada el 2016. Endavant i ja farem el seguiment.
Sr. Albert Clusella.- Per poder resoldre que es pugui arreglar aquest carrer, que
hi passen molts vehicles, cal que es voti a favor d’aquestes contribucions. En
comentes aspectes purament tècnics, vam contemplar les dues opcions i aplicar
contribucions especials simplifica els procediments. Que es demani el pagament del
50% també és un tema tècnic. Amb una situació econòmica molt més favorable,
l’Ajuntament podria assumir més risc.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels tretze regidors
assistentes del total de tretze que integren el consistori, amb deu vots a favor del
grup Municipal Ara Moià, i tres vots en contra, del grup municipal Convergència i
Unió, aprova el present dictamen.
7. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ DE LA
DECLARACIÓ D’OBRA D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL.
DICTAMEN
Antecedents
Vist que en data 27 de febrer amb número de registre d’entrada 54/2017, la
fundació d’atenció als discapacitats Els Avets de Moià (FADEAM) va sol·licitar
llicència d’obres per a la creació d’un nou menjador, un bany i un porxo a la finca
situada al carrer Pau Casals 21 de Moià.
Atès que en data 27 de febrer amb número de registre d’entrada 55/2017 la
FADEAM, va sol·licitar que es declari aquesta obra d’especial interès o utilitat
municipal, d’acord amb l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’Impost sobre
Construccions Instal·lacions i Obres que determina que les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal
per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació de fins un 95% en
la quota de l’impost (ICIO).
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 103.2 del RDL 2/2004 pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà
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regular a través de les ordenances fiscals una bonificació sobre la quota de l’impost
de fins a un 95%.
Atès que la declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de
la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu pel vot favorable de
la majoria simple dels seus membres.
Vist que es tracta d’unes obres per a la creació d’un nou menjador, un bany i un
porxo a la Llar dels Avets i que la llicència d’obra major ha estat informada
favorablement pel tècnic municipal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
vint-i-dos de març de dos mil disset, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.-DECLARAR com a obra d’especial interès o utilitat municipal, per
concórrer-hi circumstàncies socials, les obres per a la creació d’un nou menjador,
un bany i un porxo a la finca situada al carrer Pau Casals 21 de Moià, i que han
estat objecte d’atorgament de llicència municipal a la Fundació d’Atenció als
Discapacitats Els Avets de Moià (FADEAM).
SEGON.-APLICAR una bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, segons l’establert a l’article 6.4 de l’Ordenança
Fiscal núm. 5 de l‘Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres i a l’article
103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Test
Refós de la Llei d’Hisendes Local.
TERCER.- DONAR TRASLLAT dels presenta acords als interessats
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcaldepresident per a la formalització dels presents acords.
Sra. Anna Roca.- La Comunitat Els Avets, pels serveis que donen, tenen
necessitat, en haver-hi més persones, de poder fer créixer el centre, adequar-lo.
Demanen poder tenir una rebaixa en el impost ICIO. Els atorguem el màxim que
podem aplicar que és el 95% de benefici fiscal perquè treballen per un interès
social, ja que treballen per un col·lectiu important. Ens dona un plus poder tenir
aquesta entitat al nostre municipi. Proposem poder fer la rebaixa del 95%.
Sra. Maria Tarter.- Vam avançar a la Comissió informativa, el nostre vot és a
favor, atorgar el màxim previst per llei, que és el 95%. No és la primera vegada
que se’ls hi dona aquesta bonificació. No s’havia votat pel canal legal plenari,
anteriorment s’havia aprovat per Junt de Govern. Votem a favor. Estem d’acord que
es doni, i que es faci a l’òrgan que pertoca, que és el plenari.
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Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori aprova el present dictamen.
8. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL PER LA DESIGNACIÓ DELS
MEMBRES CORPORATIUS A ÒRGANS COL·LEGIATS I INSTITUCIONS DE
LES QUE EN FORMA PART L’AJUNTAMENT.
DICTAMEN
Antecedents
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 Sr. Alcantarilla va ser nomenat vicepresident del consell Sectorial de la
Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter, vocal al Patronat de Museus (OAL) i suplent del
Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès
Vista la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Josep Antoni Alcantarilla León del grup
municipal Ara Moià, de la qual el ple de la Corporació en sessió de data setze de
novembre de dos mil setze en va prendre coneixement.
Vist que en la sessió del Ple de la Corporació de data divuit de gener de dos mil
disset el Sr. Marc Pardo i Picañol va prendre possessió com a nou regidor de
l’Ajuntament, per ser el candidat següent a la llista d’Ara Moià, presentada a les
eleccions locals celebrades en data vint-i-quatre de maig de dos mil quinze.
Vist que en data vint-i-set de febrer de 2017, es va constituir el Consell Consultiu i
de Coordinació de Salut Pública a la Catalunya Central el qual ha d’estar integrat
entre d’altres membres per un/a representant territorial del Municipi de Moià amb
capacitat decisòria, que formi part d’aquest Consell.
Vist que s’ha de procedir a la modificació del Cartipàs Municipal,
nomenaments i designacions atribuïts al Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León.

dels

Considerant, doncs oportú designar nous representants municipals en tots aquests
òrgans.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
vint-i-dos de març de dos mil disset, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents
ACORDS
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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, del grup municipal Ara Moià, que es relacionen a continuació:
CONSELL SECTORIAL DE LA LLIGA DE DEFENSA DE L’ARBRE FRUITER
Vicepresidenta: Mercè Bigorra i Estevadeordal
PATRONAT DE MUSEUS (OAL)
Suplent (de vocal): Montserrat Ferrer i Crusellas
CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS
Suplent: Montserrat Ferrer i Crusellas
CONSELL TERRITORIAL CONSULTIU I DE COORDINACIÓ DE SALUT
PÚBLICA
Titular: Montserrat Ferrer i Crusellas
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 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.- Dos dels tres nomenaments són de suplents. La renúncia del Josep i
la incorporació del Marc. Votarem a favor.
Sr. Maria Tarter.- Votarem a favor.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori aprova el present dictamen.
9. PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE LA CORPORACIÓ D’APROVACIÓ DE LA
INSCRIPCIÓ DE LA CREACIÓ DE FITXERS QUE CONTINGUIN DADES DE
CARÀCTER PERSONAL A L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE
DADES.
DICTAMEN
Vist l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, que preveu que la creació, modificació i supressió dels
fitxers de les administracions públiques només podran fer-se per mitjà de disposició
general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent.
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Atesa la necessitat de registrar el fitxer Hèstia que utilitza el personal de Serveis
Socials.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
vint-i-dos de març de dos mil disset, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.- CREAR el fitxer Hèstia que conté dades de caràcter personal de
l’Ajuntament de Moià.
Denominació del fitxer: Hèstia.
Finalitat i usos previstos: Gestió integrada via web de la informació del Servei Bàsic
d'Atenció Social de l'àrea Bàsica de Serveis Socials de Moià.
Procediments administratius, registre de documents i d'actuacions, estadístiques
internes, atenció al ciutadà, serveis socials.
Persones o col·lectius interessats: Persones usuàries de serveis bàsics d'atenció
social.
Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal,
d'entitats privades, d'administracions públiques, d'altres persones diferents de la
interessada.
Procediment de recollida de dades: Formularis, enquestes, entrevistes, transmissió
electrònica.
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, suport magnètic o digital.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses en el fitxer:
- Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic, salut.
- Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE, número SS o mutualitat, nom i
cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, mòbil, signatura o empremtes,
número de registre personal, grau de discapacitat.
- Dades de característiques personals: estat civil, dades familiars, data de
naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, característiques físiques,
llengua materna.
- Dades de circumstàncies socials:
possessions, aficions i estils de vida.
- Dades acadèmiques
professional.

i

allotjament

professionals:

Formació
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o

habitatge,
i

titulacions,

propietats

o

experiència

- Dades d'ocupació laboral: Historial laboral, llocs de treball.
- Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes, hipoteques,
dades de nòmina, subsidis i beneficis, crèdits, préstecs i avals, impostos i
deduccions i dades bancàries.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
Cessions o comunicacions: Les consignades a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de previstes a les
lleis.
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, Àrea
d'Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona, Benestar Social del Consell
Comarcal del Moianès.
Transferències internacionals: No es preveuen.
Òrgan responsable: Ajuntament de Moià.
Servei davant del qual poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Oficina d'Atenció Ciutadana. Plaça Sant Sebastià, 1 de Moià.
Mesures de seguretat: Nivell alt.
SEGON.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades,
per a la seva inscripció en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, en el
termini de trenta dies des de la publicació d'aquest acord de creació en el Butlletí
Oficial de la Província.
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords, si s’escau.
Sra. Montse Ferrer.- l’Àrea de Serveis Socials Bàsics treballa amb un fitxer de
dades personals de tots els usuaris d’aquest servei. Són totes les dades personals
d’aquests usuaris: DNI, adreces, situació personal,... La llei ens obliga a recollir-les
en un registre, el programa Hèstia que ha d’estar inscrit per llei a l’Agència catalana
de protecció de dades. És el que ara es demana al Ple.
Sra. Maria Tarter.- Totalment d’acord. Tenim un dubte: de si el fitxer estava
donat d’alta o si és una actualització del fitxer existent.
Sra. Montse Ferrer.- És conseqüència del canvi de dades de l’Ajuntament cap el
Consell Comarcal.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori aprova el present dictamen.
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D- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
10. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS DECRETS
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016
DE
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ, AIXÍ COM
ELS CRITERIS EMPRATS PEL CÀLCUL DE LA PROVISIÓ D’INSOLVÈNCIES.
En compliment de l’article 193.4 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 segons
el qual “Cal informar el ple en la primera sessió que es faci de la liquidació de
cadascun dels pressupostos que integren el pressupost general i dels estats
financers de les societats mercantils dependents de l'entitat, una vegada realitzada
la seva aprovació” i de l’article 193 bis, 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,
en relació als drets de recaptació difícil o impossible, segons el qual “Les entitats
locals han d’informar el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el seu ple,
o òrgan equivalent, del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets
de recaptació difícil o impossible amb els següents límits mínims:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos
exercicis anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a
mínim, en un 25 per cent.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici
tercer anterior a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a
mínim, en un 50 per cent.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis
quart a cinquè anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar,
com a mínim, en un 75 per cent.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants
exercicis anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar en un
100 per cent.”
Es dóna compte al ple de la Corporació:
PRIMER.- Del Decret 2017/0104, de 22 de març, d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Moià.
SEGON.- Del Decret 2017/0010, de 22 de març, d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2016 del Museu Municipal de Moià.
TERCER.- Dels criteris utilitzats en la determinació del càlcul de la provisió
d’insolvències, els quals es recullen en l’informe d’intervenció de liquidació del
pressupost.
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Interventor.- És una qüestió tècnica. Es
comptabilitat. A Moià, tan en la previsió
romanent, seguim un criteri força prudent. Si
significa que un dret es doni de baixa. Quan
ser efectiu es procedeix a fer la seva dotació.

per donar una imatge fidel de la
d’ingressos com en l’estimació del
hi ha dubtes en algun cobrament, no
hi ha dubtes raonables si aquest pot

Sra. Maria Tarter.- És més interessant que
punt de la liquidació del 2016. Amb el retorn
d’un capital d’1.400.000, i en canvi, veiem a
2.185.000. És més interessant l’anàlisi del
pressupost.

abans del pressupost 2017, aquest
del deute, la previsió era de retorn
la liquidació que s’ha pogut tornar
punt de l’ordre del dia que del

A la liquidació del 2016, a la base de dades nacional (OPEN- DATA) no hi ha les
subvencions de l’Ajuntament de Moià.
És una normativa obligatòria pels
ajuntaments, i demanem a l’interventor si hi ha previsió de fer les notificacions al
Ministeri. I com que són eines de govern obert, és molt interessant poder fer una
valoració de les execucions i on han anat a parar les subvencions públiques.
Animem a complir la normativa. I que és molt interessant treballar l’execució del
pressupost.
Interventor.- És una prioritat del departament d’Intervenció. Hi estem treballant.
A tancament de 2016 hi ha un mòdul annex a la comptabilitat per donar
compliment de remissió a la base nacional de dades de les subvencions. La
informació que s’ha de remetre és molt extensa, molta informació protegida per la
protecció de dades. S’han d’incloure tots els ajuts de Benestar Social. Estem en
camí, anem amb una mica de retard en les previsions.
Sra. Maria Tarter.- Felicitar l’Ajuntament de Castellterçol que ho està complint. Si
us hi entreteniu és molt significatiu.
Sr. Alcalde.- Ja que parleu que són molt interessants les liquidacions, dir que el
nostre grup també en fem una valoració molt positiva. S’han retornat més diners
dels pressupostats, 1.400.000€; se n’han retornat 2.186.000€. És una constant que
ens hem marcat en aquest govern. Recalco que estem en un pla d’ajust que va
vinculat amb el pagament d’obligacions que tenia pendents l’Ajuntament amb
proveïdors el 2012, i el Ministeri va agafar les factures i va posar uns 8 milions
d’euros per pagar-les (mecanisme de proveïdors). Vam presentar el Pla d’Ajust,
vam assumir unes obligacions. El març del 2015 es va formalitzar amb un crèdit.
Deixàvem de tenir les retencions a la nostra participació d’impostos a l’Estat del
50%, prop de mig milió d’euros. Es va poder formalitzar amb un crèdit, amb unes
condicions prou favorables, amb un 32 % d’interès aproximadament, a deu anys.
Parlem que el 2025 el deute de Moià estarà resolt, que és quan acaba: del 2015 al
2025. Però, a partir del 2018 ens imposava una devolució d’amortització, cosa que
els primers anys només pagàvem interessos.
Quan vam formalitzar aquest crèdit, una de les coses que vam dir, és que
aprofitaríem aquestes anys on teníem aquesta carència per aprofitar i fer
amortitzacions anticipades. Això era un exercici de responsabilitat, era molt còmode
utilitzar aquesta amortització que no s’havia de liquidar per poder fer despesa.
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Representava quedar molt bé amb tota la ciutadania, fer unes obres molt maques;
això representa molts diners anuals: tants com que, el 2018 la partida
d’amortització era prop de 900.000 euros. Vam decidir fer l’esforç i ser rigorosos
des del primer moment i que aquesta amortització que ens arribava el 2018,
aquesta pujada tant exagerada d’amortització,
l’anéssim suavitzant fent
amortitzacions anticipades dels exercicis 2015 al 2017. Per això, en aquest exercici
2016 liquidem molt més, generem un estalvi d’interessos molt gran. Però, a més, fa
que els pressupostos del 2015 al 2019, que és la nostra obligació, siguin més
digeribles i no es notin unes pujades d’amortització, que representen unes baixades
brutals d’inversió i de despesa. Hem fet aquest esforç per poder compensar i que
no ens trobem l’exercici 2018 que aquest pressupost no s’assembli en res.
Intentem que aquest pressupost sigui el més continuista possible, generant
estalvis. No podem preveure en el pla de tresoreria quin serà.
Llençaria la pregunta: ja que CiU té molt interès, i nosaltres també, en debatre les
liquidacions del pressupost, quina valoració en feu? És un pressupost que vau votar
en contra.
...
Sr. Alcalde.- Us vau abstenir. D’acord.
Quina valoració fa el grup de CiU de la liquidació pressupost del 2016? Sí que
m’agradaria que en parléssim, ja que és una part molt interessant la liquidació del
pressupost, que normalment no es debat.
Sra. Maria Tarter.- En relació a la votació, si no recordo malament, ens vam
abstenir, ja que vau posar la fase dos de les Faixes, en la confiança que havíeu
acceptat fer la inversió a les Faixes, que al final no vau executar. El fet de dir
aquesta dada just per posar un valor l’anàlisi de les liquidacions del pressupost. Es
parla molt de pressupostos i, realment, l’interessant és aquí. D’inversions d’un
inicial de 200, gairebé es va fer una inversió de 600.000 euros. Trobem un
tancament molt positiu. L’únic tema qüestionable és el de Moiàfutur, que no es va
fer la transferència que hi havia pressupostada. Compartim el tema d’avançar
deute, s’ha de valorar molt. El pla d’ajust, dels tres grups municipals que érem en
aquell moment, el vam votar a favor. S’ha de valorar molt. Moià es va adherir al
mecanisme de proveïdors del 2012, però al següent mecanisme no, i això és una
bona gestió. Molts ajuntaments es van adherir al primer i després es van haver de
tornar. Aquí no va passar, això sempre ho vam posar en valor en aquell moment i
ho tornem a posar en valor ara. Per tant, fem una valoració positiva, crec que anem
per un milió d’euros per sobre del pla d’ajust. Sempre és positiu en aquesta època
de carències, que es faci aquesta previsió. Ara tenim aquesta possibilitat que ha
donat el “Ministerio” d’ampliar aquesta carència. No sé si heu pogut mirar si Moià
s’hi pot adherir. Si es mou tot el pla d’ajust, es mou uns anys endavant o si una
carència de capital s’acumula després? L’interventor no ho tenia clar encara. Ho
continuarem parlant, però la valoració és positiva. Animo a la gent a seguir-ho més,
i a poder-ho comprovar. Tothom parla de pressupost, però la liquidació potser se
n’hauria de fer més difusió, no pas del pressupost.
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Sr. Alcalde.- Així doncs, coincidim els dos grups de què la liquidació és positiva i
que anem pel bon camí.
11. 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 QUART
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.
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 quart trimestre de 2016.
Interventor.- El període mig de pagament de l’Ajuntament és de 13,75 dies.
El període mig de pagament del Museu és de 10,46 dies.
És una dada molt important, perquè mostra el respecte que té l’Ajuntament per
tots els seus proveïdors, que fins i tot es mostren sorpresos.
Sr. Alcalde.- Exigim als nostres proveïdors millors preus i millors serveis, a canvi
som molt escrupolosos a l’hora de pagar els subministres.
12. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 15 AL NÚM. 104
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. 015/2017 AL NÚM. 104/2017
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.
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Sra. Maria Tarter.- Gràcies per l’accés al llibre electrònics de
millorat i facilitat la nostra feina.

Decrets. Hem

13. DONAR CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE LES SESSIONS DE DATES 11/01/2017; 25/01/2017; 8/02/2017;
22/02/2017 I 8/03/2017.
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 18 de gener de
2017.
SESSIONS DE DATES
11/01/2017
25/01/2017
08/02/2017
22/02/2017
08/03/2017
Sra. Montse Girbau.- Acta 8/02/2017.- Ajuts individualitzats on s’hi van incloure
els ajuts socials. Els usuaris no tenen coneixement d’aquests ajuts, es publicaran
els acords? On es publicaran? Es fa gestió directa a través de Serveis Socials? Tot i
que creiem que no és la forma correcta. Hi podrien accedir més persones? També hi
ha unes activitats vinculades al CAU. Tenim una proposta.
Sra. Montse Ferrer.- El lloguer d’habitatge anava vinculat a una subvenció per
ajuts de lloguers endarrerits. Els recursos eren molt limitats, 4.000€. Es farà un
seguiment cas per cas. S’han pagat deutes de lloguer, complint tots els requisits.
Sra. Anna Roca.- El tema del CAU és un projecte que ens van demanar, de poder
acollir nens amb una situació de risc els caps de setmana. Hem resolt el tema per
aquest any i de cara el proper any es signarà un conveni.
Sra. Montse Girbau.- Proposem publicar-ho i fer-ne difusió. Que no sigui
discrecional de les tècniques de Benestar Social: web, tauler electrònic, xarxes
socials,...
Sra. Maria Tarter.- En l’acord no diu que estigui vinculat a cap ajuda, o que
estigui vinculat a cap capítol del pressupost, ni que estigui limitat per aquest import
de Diputació.
Sra. Montse Ferrer.- En el pressupost 2017 no hi ha dotació pressupostària, va
vinculat a una dotació d’un recurs de la Diputació de Barcelona de 4000€ que es va
concedir el 2016.
Sra. Maria Tarter.- El programa a què va vinculat?
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Sra. Montse Ferrer.- A la borsa d’ajuts individualitzats de Serveis Socials, de
12.500,00 euros.
E- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
14. MOCIÓ CONJUNTA D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
PRESENTADA PEL PARTIT DEMÒCRATA (PDECAT) A MOIÀ I PER
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A MOIÀ (ERC)
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en
el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest
expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament
al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que
les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix
el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo
mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb
l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses,
ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als
problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
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Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords
eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions
i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut
per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament
vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i
acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat
espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que
s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per
això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de
condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda en base al precedent Pacte pel
Dret a Decidir, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió a la celebració d’un
referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, les agrupacions locals del
Partit Demòcrata Europeu Català i Esquerra Republicana de Catalunya a la Vila de
Moià sol·licitem la ratificació del Ple municipal, el seu compromís amb la ciutadania
de Catalunya i els valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel
Referèndum.
Per tot això proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Moià l’adopció dels
següents
ACORDS
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
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3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin
al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i a l’Associació catalana de Municipis (ACM).
Moià, 19 de març de 2017
ÀMC, President Local del Partit Demòcrata (PDECAT) a Moià.
MCR, President Local d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Moià.”
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori aprova el present dictamen.
PRECS I PREGUNTES
Sra. Maria Tarter.- Ahir vam entrar per registre un parell de preguntes.
Sr. Alcalde.- No hem tingut temps de preparar les respostes.
Sra. Montse Girbau.- Respecte a la compra del camió bolquet que s’ha fet ara:
l’utilitza la brigada? Funciona? Facilita la feina? L’import era important, uns
45.000€.
Sr. Joan Capdevila.- S’ha comprat per dos temes. Una pels paletes, per portar el
material, que fins ara el portaven amb furgonetes, carregant-ho tot a ma. L’altra
era per les festes que celebrem a Moià, que porta una quantitat d’hores de feina, i
que encara no podem valorar perquè el fort de les activitats ve més endavant.
Sra. Montse Girbau.- El grup CiU creu que és una despesa important. A través de
la central de compres de l’ACM els preus estan molt ajustats i es poden trobar eines
molt adaptades a les necessitats dels municipis.
Sr. Joan Capdevila.- El cert és que, de segona mà, vam buscar molt, no es va
trobar res de bo, que tingués unes mínimes garanties. Hem comprat una molt bona
eina.
Sra. Montse Girbau.- Respecte el contracte d’obres de l’equipament de Les
Faixes. A l’adjudicació de les obres, una de les millores que l’empresa adjudicatària
va proposar va ser l’asfaltat de tota la zona d’accés, de l’exterior. El dia que vam
fer la visita amb l’Albert i el Martí, us ho comentàvem, hi havia aquesta proposta de
millora d’aquesta empresa. Ens veu dir que s’havia fet un canvi per alguna
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necessitat que va sorgir, per part de la direcció d’obres, enlloc de fer l’adequació
exterior. Ens podeu explicar el canvi que s’ha fet amb aquesta millora que oferia
l’empresa? Si la millora s’ha inclòs en el projecte inicial.
Sr. Albert Clusella.- Una obra com la de les Faixes, és molt complexa. En el
projecte és molt difícil de definir: una part era obra de rehabilitació, les parets són
antigues. La direcció d’obra ha jugat un paper molt important. Els problemes s’han
hagut d’anar resolent dia a dia. El resultat és positiu, l’obra s’ha acabat. Ens
podíem haver trobat algun problema i que l’obra hagués quedat inacabada. La feina
ha donat fruit. Hi ha una documentació que acompanyarà el tancament. No sé si
està del tot lliurada. Justificarà en detall l’import de les variacions que s’han hagut
de fer en la direcció de l’obra. En aquestes partides que dius que eren dins el
contracte i no s’han executat, veureu a què s’han destinat aquests diners. Quan la
documentació sigui a l’expedient, hi tindreu accés.
Sra. Maria Tarter.- Ens han arribar queixes sobre l’aforament de Les Faixes, en el
concert infantil. Hem mirat la sol·licitud de reserva de Les Faixes per part d’un
particular, que ja avisava que l’aforament estimatiu seria d’unes 800 persones desconec l’aforament que hi va haver-. A l’autorització de l’activitat que va fer
l’Ajuntament, per part dels regidors, es va bonificar un 100% de la taxa, al·legant
que era una activitat sense ànim de lucre. Tenim constància que es feia pagar
entrada, 10 euros. No sabem què enteneu per “ànim de lucre”. És el primer cop
que es demana, i hi ha molta demanada fins l’estiu. Ens hi podem tornar a trobar;
En aquests casos, l’autorització té un informe favorable de l’enginyer? O es fa des
de l’Àrea d’Atenció a les Persones? A l’autorització no hi consta que hi hagi un
informe tècnic. Demanem tenir accés a l’expedient d’aquesta activitat per saber
quin tipus d’informe hi consta, en relació a les taxes i l’aforament. Demanem al
Martí si pot fer una valoració de l’activitat, ja que hi vas anar, i saber què va
passar.
Sr. Martí Padrisa.- Des de la reforma de Les Faixes, el primer que s’ha fet és anar
a veure l’enginyer i posar la realitat sobre la taula. L’enginyer ha elaborat una
memòria de seguretat, de riscos, que conté senyalització, sortides d’emergència,
il·luminació, protocol de seguretat abans de començar l’espectacle, aforament -tan
asseguts, com drets-. Al cap de setmana d’inaugurar es va fer el primer acte amb
l’Institut, posant-lo en pràctica. La memòria obliga a tenir uns serveis sanitaris,
sortides d’emergència. L’aforament depèn de l’entitat que ho fa servir. La festa que
va fer l’entitat “Mou-te”, que no és un particular, és una associació que fa activitats
infantils, i que estan preparant un festival infantil per l’estiu. Ens van demanar la
sala, i com qualsevol entitat se’ls va bonificar, no es va fer cap tracte de favor.
Cobraven entrada perquè volen finançar, a part de l’espectacle que és molt car: la
Damaris Gelabert és un dels espectacles més buscats del panorama infantil, volen
finançar el Festival Xics que es celebrarà el 22 de juliol i creiem que serà molt
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punter a Catalunya, després de la Festa dels Súpers.
sentirà a parlar, hi ha TV3 darrera i Marc Parrot.

És un Festival que se’n

Quant a aforament no es va superar, ni de bon tros. A peu dret l’aforament de Les
Faixes és de 880 persones. Es van vendre 600 entrades. Els menors de tres anys
no pagaven, els van comptabilitzar; l’aforament de persones dretes que hi havia a
les Faixes era de 740. Vam pecar de desconeixença. Mai havíem fet un espectacle
d’aquestes característiques, ningú s’ho esperava i ens vam trobar que la gent seia a
terra; l’espai útil es va reduir. Si l’aforament és de 880 persones, deixant-ho ample
i n’hi cabrien 1200, però es deixa ample, sense posar cadires. Cal deixar lliure totes
les sortides d’emergència, aprendrem dels errors. L’enginyer fa un informe per
cada acte que es fa: una memòria nova, s’avisa a Mossos, a policia, bombers,... És
el que es fa a tot arreu.
Sra. Maria Tarter.- La memòria està molt bé, he vist la de Carnestoltes. Però
aquesta no l’he vist, per això demano si ens envieu l’informe. A partir de 500
persones d’aforament la normativa és diferent. Si està feta, ens la passeu i ens ho
mirem.
Sr. Martí Padrisa.- La fem sempre que l’enginyer ens ho demana. Depèn molt de
l’acte que es fa. Una festa de l’Institut , si és de nit, passa a ser espectacle nocturn,
hi ha música, passa a ser un espectacle diferent.
En cas d’un espectacle de tarda, diürn i infantil canvia. Cadascun té unes
necessitats.
Sra. Maria Tarter.- Aprofitant que l’interventor està aquí present, quan es farà la
Comissió Especial de Comptes? Si ens pots donar una previsió: es farà el proper
mes? S’acumularà el Compte general de 2015 i 2016, esperem que no les feu
conjuntes.
Interventor.- Aquesta és la gran assignatura que tenim pendent. M’agradaria que
fos a finals d’abril, però tenint en compte que hi ha quinze dies per l’exposició
pública, crec que serà la primera quinzena de maig.

Sra. Maria Tarter.- Primera de maig Comissió especial de Comptes, després
exposició publica?
Interventor.-Sí.
Sra. Maria Tarter.- Cementiri: Quin és l’horari de tancament? Ens han dit que
alguna nit ha quedat obert. Qui és el responsable de tancar-lo? Suposa un risc de
vandalisme.
Sr. Joan Capdevila.- L’encarregat de tancar és la Policia local. Crec que a l’hivern
és a les 7h i a l’estiu a les 8h del vespre, us ho hauria de confirmar. Els
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responsables del tancament són la policia municipal, igual que el tancament del
parc municipal, la policia té l’obligació de tancar-lo.
Sra. Maria Tarter.- La policia cobreix aquest horari? Si algú es torna a queixar, us
avisarem de què està obert. Algun cop ens hi hem trobat.
Sr. Joan Capdevila.- Amb els nous paviments i els columbaris nous que s’han fet,
la gent està contenta.
Sra. Maria Tarter.- Hem tingut coneixement d’una reunió amb els veïns del sector
A de Montví de Baix. Heu parlat de passar del model de gestió de cooperació a
compensació. Ho podeu explicar. I quina va ser la reacció dels veïns. Quina previsió
de temps hi ha. I un prec, que quan convoqueu aquestes reunions ens convideu, ja
que afecta a la votació del Ple, perquè puguem estar informats. Si ens convideu,
intentarem venir.
Sr. Alcalde.- És un punt molt inicial. No us vam fer arribar la convocatòria perquè
era una reunió amb els veïns per exposar un tema molt concret.
Amb els veïns de Montví ens hem reunit moltes vegades. Portem anys parlant
d’aquest tema, ve de molts anys enrere. S’està estudiant de quina manera es pot
iniciar la urbanització i poder fer la recepció com correspon. La partida inicial era
una brutalitat de milions d’euros. Amb aquells imports era absolutament inviable, i
menys amb la situació econòmica actual. S’està buscant la manera de fer els
mínims per poder fer la recepció, que la urbanització quedi acceptable, i que els
veïns puguin fer l’obra. Però veient la durada de tots els tràmits i la situació que
tenim com administració pública, es fa tot molt difícil. Una de les propostes, a
iniciativa de l’Associació de veïns -que són entre 105 i 108- dels 167 que són en
total, era mirar si aquest model podia fer viable la urbanització d’aquesta zona.
Es va fer una primera reunió amb l’Associació de veïns, on es van exposar les raons
per les quals proposàvem el canvi. L’Associació de veïns es va comprometre a fer
un sondeig amb els diferents associats per saber quina predisposició hi havia,
perquè no té sentit canviar el model amb l’oposició dels veïns. Quan es van tenir els
resultats, es va convocar a tots els veïns, no només els associats. A la reunió es va
explicar què pensava l’associació de veïns, què en pensava l’Ajuntament, i es va
poder explicar als no associats quina era la proposta i la realitat del model i del
moment. Ens vam comprometre a fer una nova reunió, sense fixar data, però que
fos abans de l’estiu, on poder portar algun cas de veïns que hagin fet el model de
compensació, i que veiessin que era possible. Es va aclarir dubtes com cobrar
impagats, que es pot fer per l’Organisme de Gestió Tributària. Va ser un intercanvi
d’opinions. A molta gent aquest canvi els va venir de nou. El model el portarien els
veïns, amb el recolzament de l’Ajuntament. El canvi es proposa perquè
l’Ajuntament , per la situació econòmica que té, no pot assumir aquest projecte. De
les 169 convocatòries, ens va sorprendre, només una trentena no van ser
recollides. Tenim molts propietaris identificats. Si aconseguim que més del 50%
dels propietaris estiguin d’acord en canviar el model, els donarem tot el suport
tècnic que calgui, pels dubtes que sorgeixin. Si hi ha cap deutor, l’ORGT tramitarà
les executives i els embargs, esperem que no calgui.
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L’objectiu és que l’Ajuntament convoqui aquesta nova reunió, que hi portem algun
exemple pràctic i real de com funciona el model de compensació, i deixar clar als
veïns que l’Ajuntament no pot impulsar aquest projecte: Tenim l’obligació de pagar
a 30 dies, l’obra és molt important, i no tenim capacitat financera per aguantar-ho.
Si hi ha altres formes de pagar que no siguin aquestes, a canvi els veïns ben
organitzats, ajudats i assessorats, sí que poden negociar amb el constructor altres
maneres de tirar l’obra endavant.
Sra. Maria
treure’ns la
directament
L’interventor

Tarter.- Entenem que l’avantatge més gran com Ajuntament és
responsabilitat de la contractació del projecte de l’obra. Ho faran
la Junta de Compensació. El pagament va tot a càrrec d’ells?
em diu que sí.

Sr. Alcalde.- L’obligació d’urbanitzar els carrers no és de l’Ajuntament, és dels
propietaris. Si l’Ajuntament, en el seu dia, portava la iniciativa, amb el sistema de
cooperació, va ser perquè va voler. L’Ajuntament de Moià, amb la situació actual no
té la capacitat econòmica per fer-ho. No podem enganyar els ciutadans: nosaltres
no ens podem fer càrrec d’aquesta obra, però si ho fan ells, els donarem el nostre
suport.
Sra. Maria Tarter.- La proposta és interessant, de fer-ho amb iniciativa privada. Si
nosaltres no tenim l’obligació, passa a ser iniciativa privada. Si ho passem a
compensació, els podem obligar a que facin aquesta obra?
Sr. Alcalde.- No els podem obligar. Però no executar aquesta obra vol dir que no
podem donar llicències d’obres; cada cop hi ha més gent interessada en construir
una casa. Això s’ha de resoldre. A part del cost que representa, el manteniment
ineficient que estem fent.
Sra. Maria Tarter.- Aclarit.
Sra. Mireia Cañas.- Fa unes dues o tres setmanes vàreu penjar un llistat de
factures del 2016, davant la passivitat del govern d’AraMoià i en nom de la
Transparència; Tinc un prec.
Agraeixo l’esforç, perquè devíeu tenir molta feina a fer el llistat, però la Llei de
Transparència, art. 11, Transparència en gestió econòmica, no obliga a les
administracions a penjar tot el detall de les factures, per aquest motiu no ho hem
fet. A l’Àrea Econòmica està col·lapsats de feina, i s’ha prioritzat el pressupost,
l’estem aprovant el mes de març. Aquest és un dels motius pels que no s’havia fet.
Hem revisat el llistat i hi hem trobat errors, la informació és incorrecta: errades de
descripció, surt el nombre del registre de factura enlloc de l’import, falten factures,
falta un decret, falten 227.000€... etc. Com que no és del tot correcte, el prec és
que ho retireu i en parlem per l’Àrea Econòmica. Us passaré el detall.
Sra. Maria Tarter.- Ho vam fer amb la documentació que ens fa arribar l’Àrea
Econòmica. No estan contemplades les AJ. Només estan contemplades les factures
comptabilitzades, no les registrades. Vam publicar les que teníem constància que
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estan pagades. Per millorar això, enlloc d’enviar-ho amb PDF, demano que l’Àrea
Econòmica ens ho enviï amb Excel. Evitaríem tota la feina de transformació de pdf.
Vam ser molt curosos amb les dades personals, vam passar molt bé el filtre. Tots
els Ajuntaments estan publicant totes les factures, em sorprèn aquest article 11.
Sra. Mireia Cañas.- Publiquen tots els Decrets, no tot el llistat amb tot el detall de
totes les factures.
Sra. Maria Tarter.- He vist molts Ajuntaments que publiquen tot el detall.
Sra. Mireia Cañas.- La Llei no demana tot el detall de les factures. Ens encantaria
poder-ho fer, no és cap crítica, tot això és de més a més. No tenim els
recursos,...Si els tinguéssim potser ho faríem, estem complint amb la Llei.
Sra. Maria Tarter.- Per descarregar l’Àrea Econòmica, fem-ho nosaltres.
Col·laborem i publiquem tot això. Ens hi vam posar, és aquesta feina, per això hi
som, ho fem,... i al final, crec que és positiu que es publiqués tot això,...i si fem un
treball conjunt, encara que sigui sense l’Àrea Econòmica, amb les dades, podem fer
possible la publicació. Vam trobar molt interessant de fer-ho. Es va demanar en
diversos Plens que es publiqués, no es va fer, doncs ho hem fet nosaltres.
Sr. Alcalde.- Demano que els polítics facin de polítics i els tècnics de tècnics. Si no
hem publicat això amb aquest detall, que no és obligat fer-ho, és per la nostra
incapacitat tècnica per poder-ho fer. Si els polítics fem de tècnics, podem cometre
errors, és una cosa molt delicada, no ens toca. Per una banda hem d’exigir a les
administracions la màxima transparència, complir la normativa. I per altra, hi ha la
capacitat tècnica de fer-ho. Fem-ho des de l’Àrea que toca, fiscalitzeu allò que
calgui, és la vostra decisió i la vostra voluntat, però no fem guerres de qui és més
transparent, quan la normativa és molt clara i les capacitats que tenim també. Heu
de fer oposició, però hi ha una frontera poc definida. Com que l’Ajuntament no ho
fa, ara fem de tècnics i publiquem unes coses de les que no estem obligats. Però
crear pseudo-administracions paral·leles no és correcte. Els tècnics que facin de
tècnics i els polítics de polítics.
Sra. Maria Tarter.- Totalment d’acord. La voluntat era: on no s’arriba, ajudem a
arribar-hi. Vam tenir molta feina a passar les factures de pdf a Excel i hi vam posar
les factures que teníem certesa de què estaven comptabilitzades i pagades. Les
altres les vam treure perquè no sabíem si s’havien anul·lat, o no.
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. Es produeix una
intervenció.
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