ACTA

DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRAT EL DIA TRENTA-U DE MAIG DE 2017,
NÚM. 5
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 31/05/2017 a les 20.34 hores
Data i hora de finalització: Dia 31/05/2017 a les 21.04 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. Anna Roca i Querol
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Sra. Rosalia Membrive i Serra
Excusen la seva absència
Sra. Mireia Cañas i Soler
Secretari accidental de la Corporació
Sr. Lluís Clopés i Solà
ORDRE

DEL

DIA

1. RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AVANÇ PROJECTE PER A LA NOVA
ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE MOIÀ.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
CANVI DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ
CRÈDITS 9/2017.

DE

L’EXPEDIENT
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DE

MODIFICACIÓ

DE

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1.-RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ
L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que les sessions
extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser
ratificades pel Ple.
La urgència està motivada pel fet que l'aprovació del punt de la proposta d’aprovació
de l’avanç projecte per a la nova estació depuradora d’aigües residuals de Moià cal
aprovar-la el més aviat possible, ja que és necessari la tramitació ambiental i
urbanística i posposar l’aprovació en el següent Ple ordinari podria retardar la licitació
de l’obra en excés, impedint això la convocatòria d’un Ple extraordinari respectant els
terminis legals de notificació.
Sotmès a votació, la urgència de la sessió, el Ple de la Corporació per unanimitat dels
assistents acorda declarar, ratificar i aprovar la urgència de la convocatòria de la
sessió plenària.
Sra. Maria Tarter.- Quan a la urgència de la sessió, per part del nostre grup, tot el
que sigui avançar els terminis de la construcció de la nova planta depuradora hi estem
d’acord, hi donem tot el suport. Tot i el poc temps que hem tingut per mirar la
documentació de l’expedient. Es va facilitar dijous passat. Tampoc se’ns ha convidat
mai a cap reunió amb l’ACA. Hem hagut de fer una accelerada aquesta setmana. Però
com no pot ser d’una altra manera, hi donarem tot el suport. La urgència del Ple ve
motivada per aquest punt, però volem dir que l’equip de govern aprofita per passar
dos punts més. Un fa referència a la Modificació Puntual del Pla General, i l’altra és
una Modificació de Crèdits. Volem explicar per què es passa la Modificació Puntual
avui. L’equip de govern ja ho tenia preparat en el Ple ordinari, ja ho vam debatre a la
Comissió Informativa, però el nostre grup tenia dubtes i vam demanar a l’alcalde si es
podia retardar, l’alcalde hi va estar d’acord, el que li agraïm. Nosaltres vam ser els
que vam demanar de retardar-ho. Ja ho teníem a punt i s’aprofita avui per passar-ho.
Demanem que quedi constància d’aquesta explicació.
El tercer punt, la modificació de crèdits, si es necessita moure diners de partida per
poder contractar els serveis de piscina municipal de l’estiu, entenem la urgència i hi
donem suport.
Sr. Alcalde.- Us ho agraïm. Per una banda hi ha l’Avanç Pla de la depuradora. És una
cosa que ens ha vingut sobrevinguda, no teníem cap constància que havíem de fer
això. Ha estat el Departament d’Urbanisme i el Departament de Medi Ambient que ens
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han demanat que ho féssim d’aquesta manera. Veient la importància d’aquest punt,
us ho vam exposar conjuntament als regidors d’Ara Moià i als de CiU, ja que ens van
avisar a darrera hora. L’assessor jurídic porta el tema de l’EDAR, de la seva licitació i
la seva construcció. Sí que aquesta modificació puntual del punt tres anava al Ple
Ordinari, però entenem que ha de ser del màxim consens, del màxim debat possible.
Per això quan ens vau fer la petició vam creure convenient endarrerir-ho. Aquests
punts, a part de la votació, entenem que la informació ha de ser al màxim compartida
i debatuda perquè són temes cabdals pel municipi.
Aprofito per excusar la regidora Mireia Cañas que avui no pot venir al Ple.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors/es
assistents, dels tretze que formen el Consistori, amb nou vots a favor del grup
municipal d’Ara Moià i tres vots a favor del grup municipal Convergència i Unió,
aprova la present proposta.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AVANÇ PROJECTE PER A LA NOVA
ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE MOIÀ.
Antecedents
A l’abril de l’any 2011 l’Agència Catalana de l’Aigua va redactar un projecte per a la
construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals al Municipi de Moià amb
l’objectiu de garantir una infraestructura de sanejament adient als requeriments
ambientals, als futurs creixements i les característiques del municipi.
Per tal de procedir a la licitació de les obres
prèviament s’han d’iniciar els
corresponents tràmits urbanístics i mediambientals al tractar-se d’un sòl no
urbanitzable i realitzar la actualització del projecte.
D’aquesta manera, ha tingut entrada a l’Ajuntament de Moià l’Avanç projecte de
l’Estació depuradora d’aigües residuals de Moià i que està formada per:
1. Avanç projecte d’actuació específica d’interès públic i estudi d’impacte i
integració paisatgístic.
2. Document ambiental per a l’avaluació d’impacte ambiental.
3. Projecte d’obra per a la construcció i separata per a l’explotació de l’Estació
depuradora d’aigües residuals de Moià.
4. Addendes al Projecte d’obres.
En data 25 de maig de 2017, l’arquitecte municipal i l’assessor jurídic, han emès,
respectivament, informe proposant la seva aprovació i l’inici dels tràmits de l’article 48
del TRLUC i d’avaluació d’impacte ambiental.
Fonaments de Dret
Els articles 47.4 i 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en endavant TRLUC regulen els supòsits
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d’actuacions específiques, en sòl no urbanitzable, per a destinar-lo a equipaments
d’interès públic i el seu procediment per obtenir la seva autorització.
L’article 47.4 d) del TRLUC considera d’interès públic les infraestructures de
hidràuliques en general.
La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental i de plans i programes i l’article
7.2.a) i l’Annex II de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, de 9 de desembre de 2013.
Els articles 10 i 11 i 20 a 22 de la Llei
tramitació dels projectes d’obra pública.

3/2007, de l’obra pública

que regulen la

De conformitat amb els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, i l'article 52.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril la competència
per l'aprovació inicial de la referenciada modificació és el Ple de l'Ajuntament.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’Avanç del projecte de les obres per a la construcció de la nova
estació depuradora d’aigües residuals de Moià, juntament amb el document ambiental
i la resta de documentació que s’adjunta.
SEGON.- INICIAR els tràmits de l’article 48 del TRLUC, d’avaluació d’impacte
ambiental simplificada i la posterior licitació de les obres.
TERCER.- SOL·LICITAR els informes preceptius regulats a l’article 48 del TRLUC i al
Departament de Territori i Sostenibilitat als efectes que emeti el corresponent Informe
d’Impacte d’Ambiental.
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- Es tracta d’iniciar aquets tràmits. Per descriure-ho millor l’Albert ho
explicarà.
Sr. Albert Clusella.- Per posar-nos en antecedents, hem aconseguit una subvenció
de Diputació de Barcelona, donada la situació crítica que teníem a Moià, des de fa
anys, de l’estació depuradora. Diputació havia anat actuant en municipis on hi havia
més urgència, ara ha arribat el punt que Moià ha estat el més urgent que havia
d’afrontar Diputació. Tenim el recurs econòmic per tirar endavant la nova depuradora.
En el seu moment ACA va redactar un projecte d’ampliació, que pràcticament es fa
una màquina nova. Posats en contacte amb el Departament de Territori i Sostenibilitat
per conèixer com hem d’iniciar la construcció de la nova depuradora. Tenim projecte,
tenim els recursos econòmics, ara calen les autoritzacions. Calen dos tràmits. El
primer, l’avaluació ambiental del projecte. En ser obra en zona no urbanitzable són
obres amb molt impacte ambiental, com és una depuradora. I l’altre és l’autorització
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de l’obra en zona no urbanitzable, segons l’article 48 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, que especifica el procediment per obtenir l’autorització de la Generalitat
i que l’Ajuntament pugui realitzar les obres.
Són tràmits que no depenen directament de l’Ajuntament, per tant, els tempos no els
podem marcar nosaltres. D’aquí ratificar la urgència del Ple. En el moment que hem
tingut la documentació tècnica per poder-los iniciar, com més aviat comencem els
tràmits, millor. En paral·lel anem treballant amb els plecs tècnics i administratius. En
el moment que estigui molt avançada la tramitació puguem iniciar les obres el més
aviat possible.
Sra. Maria Tarter.- Agrair-vos a vosaltres i a l’assessor Lluís Ubierna la reunió de
dimecres passat, per explicar l’objectiu de l’acord que prenguem avui, que no estem
aprovant el projecte, simplement iniciem els tràmits. Doble agraïment per fer-ho en
hores que ens anava bé als que no treballem a l’Ajuntament.
Per completar el que ha dit l’Albert, hem vist que el projecte és de l’any 2011. En el
pressupost s’inclou una partida que és per compatibilitzar, mentre es fan les obres,
que es continuï la depuració de les aigües i un any de gestió del servei de la
depuradora.
Tenim entès que la gestió la feia la companyia d’aigües de Moià. Entenem que durant
aquest any no la farà.
Sr. Alcalde.- Així és.
Sra. Maria Tarter.- El finançament de la Diputació, els 4.800.000€, IVA inclòs,
inclou la totalitat de les obres? L’Ajuntament de Moià no ha de pagar res?
Sr. Albert Clusella.- Hi ha el tema d’obres que ho inclou. I el cost de gestió l’ha
d’assumir ACA.
Sra. Maria Tarter.- Si el tres milions i escaig que era de Diputació, els 500 i els
300.000, que són els 800-900 d’allò altre, seria l’ACA directament? Són millores?
Sr. Alcalde.- Estem acabant. L’important és que avui sapiguem que estem iniciant el
tràmit i que encara n’hi ha un altre . En els plecs tècnics ens basem en un projecte del
2011. Aquest projecte està basat en la informació i el que passava el 2011, ara estem
al 2017 que passen altres coses. La cronologia ha millorat, ha canviat. Ens basem en
un projecte base, i amb la feina feta els darrers mesos i anys, de parametrització, per
un cantó del que ens arriba, sabent ben clar que volem que surti, però, a més, afegir
que els empresaris dels diferents polígons també han fet les seves millores en els seus
processos productius i ens els processos de depuració d’aigües, els paràmetres
canviaran. Aquest és un projecte viu, fins que tinguem tots els paràmetres definitius, i
són els tècnics que facin aquest projecte, en base a aquests estudis que explicava,
amb aquests possibles nous paràmetres, que faran que canviï la realitat de les aigües
residuals de Moià que entren a la depuradora, i evidentment, amb la supervisió de
l’ACA, que és qui ha de fer la validació final. Això fa que el projecte que tenim, la
valoració dels diners que tenim, són uns. Estem acabant de veure amb l’ACA, i amb
qui estem fent els plecs tècnics de com ha de ser aquest projecte, i, segurament , hi
haurà modificacions. Són les que haurem de mirar, debatre. Seran qüestions
tècniques.
Vull explicar una cosa que no em serà fàcil pel meu desconeixement. Intentaré ser
molt pedagògic. Una depuradora no és la construcció d’un edifici. Comprem una
màquina que es diu depuradora, que el que fa és rebre unes càrregues “X”, que venen
regulades per una normativa d’abocaments, i una sortida que ve regulada per la
normativa d’abocaments a llera, que tenim vigent ara.
Comprem una màquina que ens ha de servir, a partir d’aquests cabals i aquestes
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càrregues, poder treure unes altres càrregues. No fem un pis o una casa, que
implicaria que la direcció d’obres, o que el projecte i la construcció puguin ser de
diferents empreses o persones. És molt important que sigui la mateixa empresa,
perquè comprem una màquina.
Per tant, aquest projecte no està adequat a la realitat de Moià. Ara que hem
aconseguit els diners, ho hem d’ajustar a les necessitats, i cal que quan licitem la
màquina, sapiguem que ens ha de servir per ara i per el futur.
Avui no estem aprovant això. Avui aprovem iniciar aquets tràmits que contàvem que
no s’haurien de fer però que el Departament de Territori ens ha demanat que féssim.
Hem pensat no deixar de banda les qüestions tècniques del ple per poder licitar l’obra,
sinó que fem-ho paral·lelament per poder avançar. Sinó tot seria més lent i
s’endarreriria més. La Diputació de Barcelona això ho té en el pressupost 2016, i quan
més triguem, més complicat li serà a la Diputació de Barcelona tenir aquella obligació
no executada.
Sra. Maria Tarter.- El primer acord posa aprovar l’avanç del projecte.
Sr. Alcalde.- Sí, però és un avanç projecte del 2011.
Sra. Maria Tarter.- Suposem que del 2011 al 2017 deuen haver canviat moltes
normatives.
Sr. Alcalde.- Normatives i millores tecnològiques. I la realitat de les indústries de
Moià també.
Sra. Maria Tarter.- I ser capaços de ser més exactes.
Sr. Albert Clusella.- Per completar el que diu el Dionís, en una depuradora amb
aquesta màquina, no s’hi val la idea de “tan per tan , sabates grosses”, perquè una
depuradora, si és més gran de la càrrega que li arriba, tampoc funciona bé. Les
màquines depuradores tenen una forquilla que poden donar els resultats òptims que
necessites. És normal que un municipi que creixi l’hagi de substituir, i també seria
normal que un municipi que decreixés, l’hagués de substituir.
Per tant, que el 2011 es preparés un projecte que a dia d’avui han passat uns anys, i
que tenim mota més informació, segurament que la que es va utilitzar en aquell
moment, ja que en els darrers anys hem estat treballant moltíssim amb el tema
d’aigües residuals, ens ha de permetre poder donar les dades i paràmetres als tècnics
que han de construir aquesta màquina perquè sigui molt precisa i pel que necessita
Moià en el dia d’avui.
Sra. Maria Tarter.- En els acords no hi ha l’exposició pública del projecte, en quin
moment començarà? Quan Territori ens contesti? Entenem que falten aquets
informes?
Sr. Alcalde.- Correcte. Avui iniciem els tràmits i fem aquesta aprovació. Espero que
passin per plens i que siguin molt ràpids. I si n’hem de fer molts d’extraordinaris per
escurçar els terminis perquè això tiri endavant, serà fantàstic.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors/es
assistents, dels tretze que formen el Consistori, amb nou vots a favor del grup
municipal d’Ara Moià i tres vots a favor del grup municipal Convergència i Unió,
aprova la present proposta.
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
CANVI DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS.
Antecedents
En data 12 d’abril de 2017 el Consell d’Administració de la Societat municipal
MoiàFutur SA va acordar aprovar la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Moià per canviar el sistema d’espais lliures i equipaments de l’àmbit
delimitat pels carrers Santa Magdalena, Jacint Vilardell, Tosca i passatge Vilardell i
traslladar-la a l’Ajuntament per a la seva tramitació.
En data 3 de maig de 2017 l’arquitecte municipal ha emès un informe favorable a
l’aprovació inicial de la referenciada Modificació de planejament.
En data 3 de maig de 2017 el Secretari accidental ha emès informe en relació al
procediment a seguir en les Modificacions de planejament general.
Fonaments de Dret
Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol .
La disposició addicional vuitena, apartat l’apartat 6.c) Segon de la disposició
addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de Simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica.
L’article 3.1.b) del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de Regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.
De conformitat amb els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
les bases del Règim Local, i l'article 52.c) del Text Refós de la Llei municipal i
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril
competència per l'aprovació inicial de la referenciada modificació és el Ple
l'Ajuntament.

de
de
la
de

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Moià per canviar el sistema d’espais lliures i equipaments de l’àmbit
delimitat pels carrers Santa Magdalena, Jacint Vilardell, Tosca i passatge Vilardell.
SEGON.- OBRIR un període d'informació pública durant el termini d'un mes,
mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el diari de
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premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, durant el qual l'expedient
quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar per tal que es puguin
presentar les al·legacions que s'estimin pertinents.
TERCER.- SOL·LICITAR simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- Llegirem els antecedents perquè els oients sàpiguen de què estem
parlant.
Sr. Albert Clusella.- És una modificació proposada pel Consell d’administració de
Societat Municipal MoiàFutur, de la que en formem part diferents regidors del plenari.
L’objecte és MoiàFutur amb la seva situació econòmica va entrar en un concurs de
creditors, per poder justificar que la societat podria tenir en algun moment viabilitat
econòmica, va dir que faria certes actuacions per poder tenir activitat econòmica i
poder fer front als seus deutes. Una de les principals activitats previstes per fer
MoiàFutur era la de poder llogar una part de l’edifici que està en els soterranis del
CAP, que pogués ser un espai de local comercial, una superfície comercial. Tot i així,
el planejament vigent del Pla general, amb una modificació que hi va haver per poder
fer la construcció del CAP, no admet aquest ús. Per tant, des de MoiàFutur necessitem
poder justificar que estem fent tots els passos que calen per poder salvar la societat,
perquè la situació econòmica ens ho demana.
Aquesta és una modificació que ve motivada per això. De la necessitat de poder
justificar que MoiàFutur està fent tots els passos necessaris per poder sortir de la
situació crítica econòmica. Necessita poder dir que en el que hi havia previst en el
concurs de creditors es pugui realitzar, que és que hi hagi aquest ús comercial. La
modificació és una mica complexa; preveu canviar un equipament a zona verda,
perquè a la zona verda pugui ser admès aquest ús. És una cosa una mica complexa.
Fem una aprovació inicial, i com sempre, amb temes de planejament, la Generalitat té
la darrera paraula.
Sra. Maria Tarter.- Com ha dit l’Albert, el Consell d’Administració, del qual en formo
part representant el grup de CiU, vam aprovar elevar aquesta sol·licitud al Plenari,
que té competències per iniciar els tràmits. A la modificació hi ha els dos apartats: el
primer és modificar que la plaça sigui considerada equipament per passar-lo a zona
verda. L’arquitecte que ha redactat el projecte, A.R., ha especificat que, tot i perdre
aquests metres quadrats, complia amb el coeficient per habitant per metres quadrats.
Aquí res a dir. I amb el tema de per metre, ha fet servir dades del 2014, creiem que
amb les dades actualitzades també sortiria, hi ha marge.
Amb la segona part, diuen de votar per imperatiu legal. Ho vam votar en un Ple del
2012 o 2013 on aprovàvem aquest conveni que va aprovar al plenari, i aprovar per
Junta de Creditors. Per tant, és obligació fer tots els tràmits que ens vam obligar
davant els nostres creditors. El nostre grup hi donarà tot el suport necessari.
És important que avui només hi estem incloent aquest ús. No estem aprovant posar-hi
res: ni un supermercat, ni res. Ho estem deixant preparat per si més endavant es
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considera necessari. Ampliem els usos permesos en aquesta planta menys u. És
important saber el perquè ho fem i el què fem. Amb tot això clar, hi votarem a favor.
Sr. Alcalde.- Entre l’Albert i la Maria ho heu explicat molt bé. És un compromís i una
obligació concreta per aquest concurs de creditors, això no significa res. El canvi d’ús
d’aquest equipament ja és innecessari perquè és un equipament esportiu encara avui,
perquè hi havia la piscina. És important posar-ho com correspon, que és en zona
verda, i que després tingui aquesta possibilitat de mà del concurs de creditors, tan si
s’accepta o no -aquest és un dubte que tenim- si el Departament de Territori i
Sostenibilitat aprovarà o no el canvi d’ús que doni la possibilitat de ser equipaments
comercials.
Avui no fem res més que complir amb una obligació i restablim la primera part de
regularitzar aquesta situació que no és un equipament esportiu la plaça i pàrquing que
hi ha el CAP, sinó que és un altre tipus d’equipament que ens podria permetre, si el
Departament ho creu convenient, tenir la possibilitat per donar compliment al conveni
del concurs de creditors.
Sra. Maria Tarter.- El fet que sigui Territori que ha d’acabar autoritzant, és estrany
que una administració pública demani aquest canvi d’ús, no crec que sigui gaire
habitual. Ells sabran si ens autoritzen.
Sr. Alcalde.- Hi ha casos, però.
Sra. Maria Tarter.- Aquest expedient sí que començarà l’exposició pública i quedarà
a disposició de tothom que vulgui venir a mirar i si algú ens ha de fer alguna
pregunta, estem oberts a explicar-ho. I els que som consellers encara més.
Sr. Alcalde.- És important dir, com has apuntat Maria, que el Consell d’Administració
de la Societat MoiàFutur hi formem part quatre regidors: l’Albert Clusella, la Núria
Reynés, La Maria Tarter i jo. Aquí no hi ha guerres polítiques. Tenim una societat amb
uns actius i unes obligacions, i que sempre, des del 2011 aquestes, les dues
formacions polítiques, hem anat a la una a l’hora d’entomar aquest repte, que no és
poca cosa.
Un punt d’urgència d’avui, per la seva importància, posem a votació aquesta proposta.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors/es
assistents, dels tretze que formen el Consistori, amb nou vots a favor del grup
municipal d’Ara Moià i tres vots a favor del grup municipal Convergència i Unió,
aprova la present proposta.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ
CRÈDITS 9/2017.

DE

L’EXPEDIENT

DE

MODIFICACIÓ

DE

Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per
suplements de crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a
baixes de crèdits d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles
sense pertorbar el respectiu servei.
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Considerant que amb data vint-i-nou de maig de 2017 es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data vint-i-nou de maig de 2017 es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data vint-inou de maig de 2017 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de
l’Alcaldia.
Es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 09/2017
del pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del
Pressupost vigent d’acord amb el següent resum:
DESPESES
TIPUS
BAIXA
BAIXA
BAIXA

ORG PRO

ECO

07

3410 13000

07

3410 16000

12

1532 13000

BAIXA

12

1532 16000

SUPLEMENT C.

07

3410 22706

Import

Text Explicatiu

-1.089,00 € BAIXA CAP I - COMPLEMENT PISCINA - SOU
-398,57 € BAIXA CAP I - COMPLEMENT PISCINA - SEGURETAT SOCIAL
-2.646,34 € BAIXA CAP I - DEDICACIÓ BRIGADA PISCINA - SOU
-968,56 € BAIXA CAP I - DEDICACIÓ BRIGADA PISCINA - SEGURETAT SOCIAL
5.102,47 € SUPLEMENT CONTRACTACIÓ SERVEIS PER A LA PISCINA
- €

I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent:
AJUNTAMENT DE MOIÀ
2017

DESPESES

CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.124.179,50 €

CAPÍTOL II

Desp.béns corrents i serveis

2.052.532,10 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

151.771,79 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

254.313,85 €

CAPÍTOL V

Fons de contingència

CAPÍTOL VI

Inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

CAPÍTOL VIII

Actius financers

CAPÍTOL IX

Passius financers

- €
11.611,68 €
1.401.722,37 €
7.393.693,60 €

TOTAL
2017

49.439,43 €
1.348.122,88 €

INGRESSOS

CAPÍTOL I

Impostos directes

3.527.500,00 €

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

1.507.944,17 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.474.647,90 €

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

45.000,00 €
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100.800,00 €

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

0,00 €

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

230.077,19 €

CAPÍTOL VIII

Actius financers

507.723,34 €

CAPÍTOL IX

Passius financers

0,00 €
7.393.692,60 €

TOTAL

SEGON.-EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- El punt dels geganters no passarà. Agafarem el total dels imports,
posarem i traurem de capítols.
Sra. Núria Reynés.- Teníem una proposta inicial, hem parlat els dos grups polítics, i
ara mirarem d’ajustar, tant la modificació de crèdits 9/2017.La idea de la modificació
de crèdits, partida per partida és perquè teníem una despesa per capítol u -recursos
humans, salaris- a una persona que es feia càrrec de la posta en marxa i
manteniment de la piscina municipal. Aquesta persona s’ha jubilat aquest primer
semestre de 2017, i l’Ajuntament ha vist viable contractar els serveis externs d’una
empresa. Es passen diners del capítol u a capítol dos: 5.102,47 €, baixa del
suplement de contractació de serveis per la piscina i es dóna d’alta pel mateix import
al capítol dos. Al capítol dos es farà un contracte menor de 3.000€ pels serveis de
l’empresa o persona que portarà la piscina. La piscina obra el 24 de juny, fem
aquesta modificació de crèdits.
Sra. Maria Tarter.- Ja hem dit quan hem justificat la urgència de la sessió que no
esperarem a finals de juliol per obrir la piscina i estem completament d’acord en
votar aquesta modificació de crèdits que no estava prevista inicialment. No hi ha els
diners, i s’hi han de posar. També està en exposició pública.
Sr. Alcalde.- Aquí el Lluís ha llegit el primer punt del primer acord, aprovar
inicialment l’expedient de modificació de crèdits. Pots continuar llegint els acords.
Sr. Alcalde.- La Núria ho ha explicat. Vosaltres us heu posicionat. Per tant, ho
posem a votació.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels dotze regidors/es
assistents, dels tretze que formen el Consistori, amb nou vots a favor del grup
municipal d’Ara Moià i tres vots a favor del grup municipal Convergència i Unió,
aprova la present proposta.
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El President aixeca la sessió de la qual com a secretari accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeix cap
intervenció.
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