ACTA

DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2012, NÚM.
13
Data i hora d'inici: dia 3 de desembre de 2012 a les 21.40 hores
Data i hora de finalització: 3 de desembre de 2012 a les 22.10 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. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Ramon Crespiera i Sucarrats
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort Vidal
Sra. Sara Verdaguer Vilaró
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Excusen la seva absència
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DEL
PLE EXTRAORDINARI I URGENT
L'article 46.2.b de la LLei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local estableix
que, les sessions extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent,
hauran de ser ratificades pel Ple.
La urgència esta motivada pel fet que l'aprovació dels punts inclosos a l'ordre del dia,
s'hauria de portar a terme abans de la finalització del present exercici, impedint això la
convocatòria d'un ple extraordinari respectant els terminis legals de notificació, i la
impossibilitat material a efectes de terminis, i de calendari, per a incorporar aquest
punt a l'ordre del dia d'un ple ordinari.
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1 SUPRESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DIRECTA DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA.
PROPOSTA DE SUPRESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER GESTIÓ DIRECTA ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
Vist que les corporacions locals tenen plena potestat per a constituir, organitzar,
modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d'acord amb la Llei de Règim
Local, els seus reglaments i altres disposicions d'acord amb la legislació vigent.
Vist que l’Ajuntament de Moià es troba, com la majoria dels ajuntaments de Catalunya,
en una situació econòmica de difícil sostenibilitat de la hisenda municipal per la
davallada d’ingressos derivada de la situació econòmica general i pel fet d’haver assolit
la prestació de serveis públics en àmbits fins i tot aliens a les competències
obligatòries de les administracions locals de caràcter territorial.
Vist que l'Escola Municipal de Música és un servei de gestió directa de caràcter no
obligatori, que degut a l'actual situació de crisi finançera que pateix aquest Ajuntament
s'ha de deixar de prestar amb data 31 de desembre de 2012.
Atès que el Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, en els seus articles 153 al 163 regula el procediment
de supressió dels serveis dels ens locals que no constitueixen competència pròpia de
caràcter obligatori.
Atès que l'acord de supressió s'ha de sotmetre al Ple de l'ens local i ha de ser objecte
d'informació pública.
Vista la memòria redactada per la regidoria de RRHH, se sotmet a consideració del Ple
l'adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Suprimir el servei no obligatori de gestió directa de l'Escola Municipal de
Música de Moià amb efectes a 31 de desembre de 2012.
Segon.- Amortitzar set places de professors ocupades actualment més dues vacants, i
una plaça de director/a també vacant, que consten a la plantilla de l'Ajuntament de
Moià adscrits de l'Escola Municipal de Música.
Tercer.- Sotmetre l'acord a exposició pública mitjançant anunci inserit al BOP per un
termini de trenta dies naturals, als efectes de què es puguin formular reclamacions o
suggeriments. Si no se'n formulen quedarà aprovat definitivament.
Quart.- Notificar-ho als interessats
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Sr. Navarro.- Fa referència a l'informe favorable de la intervenció municipal sobre el
tancament de l'Escola de Música pel fet de ser un servei de caràcter no obligatori a
prestar pel municipi. Estar clar que no es pot mantenir però potser es podria intentar
canviar-ne el funcionament. L'alternativa del Consorci a engegar-la de nou, no la
veiem clara.
Sr. Fort.- És difícil prendre una decisió per tancar l'Escola de Música, donat que el
poble se'n ressentirà, però per qüestions econòmiques no ens ho podem permetre. Per
tant hem decidit votar, forçats per la situació econòmica, a favor del tancament.
Sra. Tarter.- Sap greu tancar l'Escola de Música tot i que hi hagi una altrenativa de
continuïtat a través del Consorci. Aquesta alternativa, tot i que ara no toca parlar-ne,
ens suposa molts dubtes. Hem vist que en el pressupost, l'aportació municipal pel nou
projecte d'Escola de Música, és encara més elevat que l'existent.
Manifesta que de la manera que s'ha portat aquest tema el seu grup no pot votar
favorablement, per tant s'abstindran en la votació. Hauríem d'acostumar-nos a què hi
hagi informació, coordinació i comunicació entre tots, per tal de saber els passos que
s'estan fent. Potser caldria fer reunions informatives amb els regidors.
Sra. Mascaró.- Comenta que fa més d'un any que es parla del tancament de l'Escola
de Música, que s'han pres mesures com rebaixar els salaris dels professors, que els
pares assumissin un augment en les quotes i s'ha negociat amb la Generalitat per
buscar alternatives. No té constància que se li hagi preguntat pel tema de l'Escola de
Música i que creu que si els regidors volien informació ho podien haver demanat.
Sr. Navarro.- Entén l'esforç de la regidora d'ensenyament per buscar un nou model,
però l'alternativa no ha estat consensuada. A les reunions el regidor ha d'informar o
potser nosaltres hem d'insitir més. Reiterem que votarem a favor, però deixem
constància que no veiem la viabilitat del nou projecte.
Sr. Alcalde.- Fa un any ja hi havia tensions per tema del tancament de l'escola de
Música. Ara hem de votar el tancament del servei. Lamenta que es qüstionin les
formes, de què es manifesti que les coses funcionen malament i dirigint-se als regidors
dels grups Entesa per Moià i Convergència i Unió els emplaça a manifestar en el
termini de dos dies, si es manté o no el govern d'unitat, donat que és manifest que el
que es qüestiona és la gestió d'aquesta alcaldia.
Posada la proposta a votació el Ple municipal acorda l'aprovació per majoria absoluta,
amb l'abstenció dels regidors/a Sra. Tarter i sr. Martínez
2 MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I AMORTITZACIÓ DE
PLACES
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
L'AJUNTAMENT DE MOIÀ

DE

LA

PLANTILLA

DE

PERSONAL

DE

Vista la necessitat de reducció de l'estructura municipal degut a la situació econòmica
actual, especialment dels costos de personal.
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Vist que per efectuar aquesta reducció s'ha de procedir a l'amortització de places de la
plantilla de personal.
Vist el principi d'autonomia local, la competència sobre l’autoorganització dels ens
locals tal com estableix l’article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i l’article 8.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, s'exerceix servint els interessos públics que els són encomanats, d'acord
amb el principi d'eficàcia, en virtut de l'article 6 de la Llei de Bases i l'article 7. 1 de la
LLei municipal i de règim local de Catalunya.
Les facultats d'autoorganització es desenvolupen entre d'altres a través de la plantilla
de personal.
Atès que en data 20 de novembre, l’Alcaldia va iniciar expedient per portar a terme la
modificació de la plantilla municipal aprovada per Acord del Ple de data 24 de
novembre de 2009.
Atès que en data 21 de novembre es va emetre informe de secretaria relatiu al
procediment i a la legislació aplicable per a la modificació de la plantilla.
Atès que en data 22 de novembre de 2012 la Intervenció va emetre informe sobre la
repercussió econòmica que, si escau, implica la modificació de la plantilla.
Atès que en data 23 de novembre de 2012, l'àrea de Recursos Humans va emetre
informe en què es detallaven les places que caldria suprimir.
Atès que el servei de l'Escola de Música es deixarà de gestionar de forma directa per
part de l'Ajuntament, i que s'amortitzen totes les places de personal adscrit a l'escola.
Atesos els antecedents i realitzada la tramitació legalment establerta i d'acord, amb
l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
se sotmet a consideració del Ple l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per objecte
l'amortització dels següents llocs de treball:

1.

Àrea d’Educació:
Denominació: Professor/a escola de música.
Adscripció: Personal laboral.
Grup: A2
Nombre de places: 9 (7 ocupades + 2 vacants)

2. Àrea d’Educació:
Denominació: Director/a escola de música.
Adscripció: Personal laboral.
Grup: A2
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Nombre de places: 1 (vacant a la plantilla)
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que
considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat
al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial.
Posada la proposta a votació, el Ple municipal acorda l'aprovació per majoria absoluta,
amb l'abstenció dels regidors/a Sra. Tarter i sr. Martínez
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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