ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 4 D’AGOST DE 2011, NÚM. 9
Data i hora d'inici: 4 d'agost de 2011 a les 20 hores
Data i hora de finalització: 4 d'agost de 2011 a les 21.10 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
Sra. Elvira Permanyer i Sert
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sra. Laura Camí i Coso
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Secretari de la Corporació
Sr. Francesc Armengol i Aymerich
ORDRE

DEL

DIA

01 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE DATA 7 DE JULIOL DE 2011
Llegida l’Acta es formulen les següents esmenes:
Sr Crespiera: Per a fer constar que el nom de l’empresa que realitzarà l’auditoria de la
societat Moiàfutur SA és “Busquet Auditors” i el preu és de 2.500,00 euros (sense IVA)
Sra Camí: Demana que es deixi constància que al finalitzar cada sessió plenària es
dóna la paraula al públic assistent.
Sr secretari: En pren nota i fa constar que al final de totes les sessions plenaries fins
ara realitzades s’ha obert un torn obert de paraules per al públic assistent amb una
mitjana de 3-4 intervencions.
La resta de l’Acta és aprovada per unanimitat.

02 - DONACIÓ DE COMPTE DE DISPOSICIONS D'ALCALDIA
- Decret de 29-07-2011 relatiu a l’aprovació inicial del Compte Modificat de Liquidació
Definitiva de les Quotes Urbanístiques de les obres de la UAU 15 d’acord a l’Informe
dels serveis Tècnics de data 1-06-2011 i als set fulls annexes.
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- Superació del Curs Bàsic de Policia en la categoria d’Agent del sr Jorge Piernas
Gallego, funcionari en pràctiques de la Policia Local i amb una nota acadèmica de 8,22
i una nota conductual d’Apte. (Resolució de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
de 14-06-2011)
- Decret de 26-06-2011 en sol·licitud a la Diputació d’assistència jurídica de defensa i
representació judicial per a dos Agents de la Policia Local en la denúncia presentada
davant el Jutjat d’Instrucció 8 de Manresa (Diligències Prèvies 272/2011).
El Ple se’n dóna per assabentat.

03 - ADJUDICAR LA CESSIÓ TEMPORAL D'ÚS DE DOS HABITATGES DE
TITULARITAT MUNICIPAL
DICTAMEN
Atesa la propietat municipal dels habitatges situats al c/ Miquel Martí Pol núm 4, 2n 2ª
i núm 6, 3er 1ª així com la seva adscripció als Serveis Socials del municipi.
Vistes les Bases municipals vigents que estableixen les condicions i circumstàncies a
prendre en consideració per a l'adjudicació en règim de cessió temporal d’ús d’aquests
habitatges a les persones que ho sol·licitin.
Atès el contingut de l’Acta de la Comissió d’Habitatge reunida el dia 4-07-2011 referent
a la valoració de les sol·licituds presentades i la proposta d’adjudicació.
Atès l’Acord favorable de la Junta de Govern de data 13-07-2011.
En ús de les atribucions plenàries de l’art 52 de la Llei 2/2003 de Règim Local.
Es proposa al Ple adoptar els segúents ACORDS:
1. APROVAR i donar conformitat al contingut de l’Acta de la comissió d’habitatge de
data 4-07-2011 relativa a la baremació i proposta d’adjudicació dels dos
habitatges esmentats en règim de cessió temporal d’ús a les dues sol·licituds
amb major puntuació.
2. FACULTAR al sr alcalde i a la Regidoria de Benestar Social per a l'execució i
desenvolupament dels presents acords.
3. COMUNICAR-HO al departament de Serveis Socials pel seu coneixement i
efectes procedents.
Sra Camí: La comissió d’habitatge ha valorat la documentació presentada pels
sol·licitants d’acord amb les Bases i Barems aprovats i vigents i ha fet la proposta
d’adjudicació per a dues persones. Ara cal la seva conformació per tal de signar el
corresponent contracte.
Es proposa el termini d’un any de cessió d’ús de l’habitatge i prorrogable, en el cas que
es continuïn donant les condicions econòmico-socials i familiars que existeixen al
moment de l'adjudicació.
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El Ple per unanimitat aprova el present dictamen amb la inclusió del termini
d’adjudicació de l’habitatge d’un any i prorrogable segons les condicions.

04 - ANUL·LAR EL PREU PÚBLIC VIGENT DERIVAT DE L'ABOCAMENT DE RUNES
I TERRES A L'ABOCADOR DE PUIGSOBIRÀ
DICTAMEN
Atès que en data 30 de juny de 2011 es va clausurar amb caràcter definitiu l’Abocador
municipal de runes i terres situat al paratge de Puig-Sobirà de Moià amb motiu d’haver
esgotat la seva capacitat màxima.
Atès que s’ha obert un nou dipòsit de residus al paratge de “La Feixa Llarga” el qual
està gestionat íntegrament per una empresa privada. (Àrids i Reciclats Padrisa SL)
Vista l'Ordenança Fiscal núm 21 reguladora de Preus públics per a la prestació de
serveis i en particular l’Annex núm 6 relatiu a la “utilització del Dipòsit Municipal de
Runes i Terres” per a l’abocament dels residus derivats de les obres de construcció o
enderroc.
Atès que l’Ajuntament ja no ha de cobrar cap Taxa ni Preu Públic per a l'abocament de
residus donat el tancament de l’abocador municipal.
En ús de les atribucions plenàries de l’art 52 de la llei 2/2003 de règim local a
Catalunya.
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS:
1. ANUL·LAR I DEIXAR SENSE EFECTE l’Annex núm 6 de l'ordenança fiscal núm 21
reguladora dels preus públics i pel que fa referència a la “Utilització del Dipòsit
municipal de runes i terres” amb efectes d'1 de juliol de 2011.
2. MODIFICAR la Taxa mínima de concessió de Llicències d’Obres especificada a
l’art 8è apartat 2n de l'ordenança fiscal núm 5 per tal de restar-hi el cost relatiu
a l’abocament de runes i terres passant de 125,50 € a un nou import de 112,50
€.
3. APROVAR la validesa dels Vals d’Abocament de Runes entregats juntament amb
les respectives llicències d’obres o d’enderroc abans de l'1-07-2011, per tal que
els interessats procedeixin a l’abocament de residus al nou dipòsit de La Feixa
Llarga.
4. RETORNAR els imports de la taxa d’abocament de terres i runes als ciutadans
que les hagin abonat a l’ajuntament a partir de l'1-07-2011 i fins a l’actualitat.
5. COMUNICAR-HO a l’empresa gestora del nou dipòsit de residus així com als
departaments d’Obres i OAC pel seu coneixement i efectes procedents.
6. PUBLICAR els presents acords al BOP i a la Web municipal per a general
coneixement i al·legacions que es poguessin formular en el termini de trenta
dies. A manca de les mateixes esdevindran aprovats amb caràcter definitiu.
7. FACULTAR al sr alcalde i sr regidor d’urbanisme i territori per a l’execució i
desenvolupament dels presents acords.
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Sr Clusella: L’abocador municipal de Puig Sobirà ja s’ha omplert del tot i amb data
30-06-2011 s’ha procedit a la seva clausura i tancament definitiu.
Per altre part l'empresa Àrids i Reciclats Padrisa SL ha obert un dipòsit de residus al
paratge de La Feixa Llarga i en règim d’explotació privada. L’abocament en aquest
dipòsit és discrecional pels particulars o empreses i se’n pot utilitzar qualsevol altre
d’homologat.
Per tot aixó l’Ajuntament ja no gestionarà el servei d’abocament de terres i runes i cal
doncs anul·lar els preus públics i taxes fixats en l'Ordenança fiscal.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.

05 - CONTRACTE AMB DEDICACIÓ COMPLETA PER A UNA REGIDORA
DICTAMEN
Vist el Decret de 20-06-2011 ratificat pel Ple municipal en sessió de 22-06-2011
respecte a la delegació d’alcaldia a favor de la regidora sra Montserrat Ferrer Crusellas
de les facultats de direcció, gestió i resolució de tràmits ordinaris respecte a les àrees
de Coordinació general de totes les Regidories, Recursos humans i Comunicació.
Atesa la necessitat de disposar de dedicació exclusiva per tal de poder atendre les
tasques encomanades amb agilitat i eficàcia.
En ús de les atribucions que m’atorga l’art 53 de la llei 2/2003 de règim local a
Catalunya.
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS :
1. APROVAR el règim de dedicació exclusiva a les tasques municipals a favor de la
regidora sra Montserrat Ferrer Crusellas, amb una jornada setmanal de 37,5
hores i una retribució de 1.700,00 euros / bruts mensuals.
2. APROVAR la seva Alta en el règim general de la seguretat social.
3. PUBLICAR-HO en el BOP als efectes legals procedents.
4. FACULTAR al sr alcalde per a l'execució dels presents acords
5. COMUNICAR-HO a la interessada pel seu coneixement i efectes procedents.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.

06 - ADHESIÓ AL MANIFEST D'ALCALDES RELATIU AL PLA D'ACCIÓ PER A
L'ENERGIA SOSTENIBLE
DICTAMEN
Es proposa al Ple de subscriure el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’energia
sostenible local, amb ple coneixement de tots els compromisos i, en particular,
dels següents:
•

Anar més enllà dels objectius establerts per la UE per al 2020 i reduir les
emissions de CO2 al nostre territori en més d’un 20 %.
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•

Presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, inclosa l’elaboració d’un
inventari de referència de les emissions en el qual es resumeixi com s’assoliran
els objectius, en el termini d’un any des de la data esmentada.

•

Presentar un informe d’execució, almenys cada dos anys, a partir de la
presentació del Pla d’Acció amb la finalitat de fer-ne l’avaluació, el seguiment i el
control.

•

Organitzar «Dies de l’Energia» en cooperació amb la Comissió Europea i amb
altres parts interessades, per tal que la ciutadania pugui beneficiar-se
directament de les oportunitats i dels avantatges que ofereix una utilització més
intelligent de l’energia, així com informar periòdicament els mitjans de
comunicació locals sobre el desenvolupament del pla d’acció.

•

Assistir i contribuir a la conferència anual d’alcaldes i alcaldesses per una
energia sostenible local.

Sr Torres: Es tracta d’una iniciativa de la Unió Europea per tal de mitigar els efectes
del canvi climàtic a nivell de ciutats i reduir les emissions en un 20%. Sota la tutela de
la Diputació s’elaborarà un Pla d’Acció per a establir les mesures a prendre. L'
elaboració d’aquest Pla obre la porta a diverses subvencions que convoca la Unió
Europea. Uns 170 municipis de la província ja s’hi han adherit.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen i faculta al sr alcalde i sr regidor de
medi ambient per la seva formalització i pel seu desenvolupament i execució.

07 - SOL·LICITUD A LA GERÈNCIA CADASTRAL PER A LA REVISIÓ DE
PONÈNCIES DE VALORS DEL MUNICIPI A L'ANY 2012
DICTAMEN
Amb la publicació, el 27 d’octubre de 2007, per part de la Direcció General del
Cadastre del procediment de valoració col·lectiva (Ponència de Valors) quedava
establerta una nova valoració de tots els béns immobles urbans situats al terme
municipal de Moià.
Aquesta nova valoració, en vigor des de l’1 de gener de 2008, afecta especialment la
base imposable de l’Impost de Béns Immobles (IBI), però també l’Impost sobre
l’Increment del valors dels terrenys de naturalesa Urbana, l’impost sobre la Renda de
les Persones Físiques (quan no es tracta de la residència habitual del titular) i serveix
també, alhora, per comprovar les liquidacions dels impostos sobre Successions,
Donacions i Transmissions Patrimonials.
L’esmentat procediment de valoració col·lectiva es va realitzar en el moment més alt
del mercat immobiliari, el qual ha caigut amb posterioritat en els exercicis 2008, 2009 i
2010, i continua en davallada el 2011.
L’important augment dels valors del sòl que la revisió va establir i la forta davallada
posterior dels valors de mercat, comporta que, en alguns casos el valor cadastral
actual ja superi el valor de mercat, en contradicció amb els criteris i límits fixats a
l’article 23.2 del RDL 1/2004 de 5 de març.
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Atès que a l’exercici 2012 es compliran els cinc anys de la publicació de l’esmentada
Ponència de Valors, termini mínim per a efectuar un nou procediment de valoració
col·lectiva, d’acord amb el que preveu l’article 28.3.a) del RDL 1/2004 de 5 març.
Es proposa el Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Economia i Hisenda
l’elaboració, durant l’any 2012, d’una nova Ponència de Valors aplicables a partir de l’1
de gener de 2013.
2.- Facultar al sr Alcalde, regidor d'Urbanisme i Territori i d’Hisenda per a l'execució i
desenvolupament dels presents acords.
3.-Comunicar-ho a la Direcció General del Cadastre i a la Gerència Territorial del
Cadastre a Barcelona als efectes que en siguin d’aplicació.
Sr Santaeugènia: La revisió dels valors del cadastre del municipi es va fer l’any 2007
i va coincidir amb el punt més alt del mercat immobiliari. En la situació actual de crisi
els valors de l’any 2007 han quedat desfasats.
Degut a què cal esperar cinc anys per a una propera revisió cal sol·licitar que s’elabori
una nova ponència de valors durant l’any 2012 per tenir efectes a partir de l'1 de
gener de 2013.
La Ponència de Valors no va lligada al tipus impositiu que aprovi l’ajuntament en
relació a l'Impost sobre Béns Immobles.
Aixó no obstant la nova Ponència de valors sí que podrà tenir plena repercussió en
d’altres impostos o taxes fiscals.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.
** D’acord al que disposa l’art 103,3 de la llei 2/2033 municipal de Catalunya el
Ple per unanimitat aprova la inclusió en l’ordre del dia i per raó de la seva urgència
dels següents punts :
08. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANISTIC DEL CIRCUIT VERD
DICTAMEN
El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant Resolució de 8 de juny
de 1995 (DOGC 2072 de 7-07-1995) va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística 1/1992 consistent en la
creació d’una àrea d’interès esportiu al Circuit Verd fins al moment d’elaborar un Pla
Especial amb els requisits que en la mateixa s’hi assenyalen.
El Pla Especial Urbanístic del Circuit Verd que es troba emplaçat en el Solà de la Vila de
Moià, ha estat redactat per l’enginyer Joaquim Estol amb data març de 2011.
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Circuit Verd ha estat redactat per l’enginyer
Joaquim Estol amb data març de 2011.
L’Arquitecte municipal ha emès Informes en dates 17-02-2010, 3-03-2010 i 9-03-2011
proposant l’aprovació inicial d’aquests documents.
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El Secretari municipal ha emès Informe jurídic en data 7-03-2011 referent a l’objecte
dels Plans Especials i procediment a seguir per a la seva aprovació.
D’acord amb el disposat a l'article 85 del DL 1/2010 del text Refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya i concordants del seu Reglament (D.305/2006 i en la Llei
7/1985 de Bases de Règim Local).
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS :
1. APROVAR amb caràcter inicial el Pla Especial Urbanístic del Circuit Verd de Moià.
2. APROVAR amb caràcter inicial l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla
Especial del Circuit Verd de Moià.
3. APROVAR la suspensió de llicències urbanístiques en l’àmbit del Pla Especial
d’acord al que s’assenyala en els arts 102,103 i concordants del D. 305/2006 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
4. PUBLICAR-HO al BOP al DOGC, en un diari d’àmplia circulació i a la Web
municipal pel termini de dos mesos als efectes de les al·legacions que es
poguessin formular. A manca d'al·legacions ambdòs documents esdevindran
aprovats amb caràcter definitiu.
5. SOL·LICITAR els Informes sectorials preceptius al Departament d’Agricultura, a
l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció general d’Esports.
6. SOL·LICITAR l’Informe preceptiu al departament de Medi Ambient respecte a
l’Informe de sostenibilitat ambiental
7. DONAR TRASLLAT a manca d’al·legacions, i rebuts els Informes sectorials
favorables,de tota la documentació administrativa i tècnica a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per al seu Informe preceptiu abans de l’aprovació
definitiva.
8. FACULTAR al sr alcalde per a quantes gestions i signatures siguin necessaries
per a l'execució dels presents acords.
9. COMUNICAR-HO als titulars de terrenys afectats pel present Pla Especial pel seu
coneixement i presentació si s’escau de les Al·legacions oportunes.
Sr Clusella: en primer lloc vol demanar disculpes per haver de presentar aquest tema
amb caràcter d’urgència degut al desconeixement encara de part del procediment
administratiu.
Aquest tema havia quedat sobre la taula de l’anterior corporació. Es tracta d’una part
del territori del terme municipal (Circuit Verd) que tè la qualificació d'Equipament
Esportiu i cal que tingui la plena legalització urbanística i determinat el seu ús.
Es presenta ara el Pla Especial urbanístic i l’Informe Ambiental per tal de legalitzar el
Circuit Verd, tot complementant el Pla Parcial ja aprovat definitivament per la CT
d’Urbanisme de Barcelona però condicionada la seva publicació i efectivitat a l'
aprovació del Pla Especial.
El Circuit Verd pot esdevenir un punt d’interès pel municipi pels usos que s’hi puguin
desenvolupar ja que està ben valorat tant per l’entorn com pels serveis que pot oferir.
Cal regular-ho bé tant a nivell de planejament com també pel que fa a la llicència
municipal d’activitats.
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Sr alcalde: Es important regular unes activitats que ara es porten a terme en un espai
poc definit tant a nivell urbanístic com d’activitats.
Tots estem interessats en què el Circuit Verd sigui un espai endreçat i sostenible.
Sr Torres: Pel grup d’Entesa es tracta d’anar a sol·lucionar un problema que es va
causar a l’any 2001. L’Ajuntament va cedir aleshores uns terrenys a una Entitat
Esportiva, malgrat tractar-se de terrenys de naturales rústega.
Cal revisar el Conveni establert l’any 2001 entre l’Ajuntament i l’entitat Moto Club
Moianès ja que contè unes condicions no acceptables a l’actualitat. L’Ajuntament hi
aporta unes infraestructures i el subministrament d’aigua i aixó no pot ser i cal
renegociar-ho de nou. Caldria enfocar aquest tema envers una concessió
administrativa de serveis.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.
09. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM 5 DE CONSTRUCCIONS –
INSTAL·LACIONS I OBRES RESPECTE A LA FORMA DE PAGAMENT DE LES
LLICÈNCIES D’OBRES EN DUES FASES.
DICTAMEN
Atès el que es disposa a l’art 9 apartat 3er de l'ordenança fiscal núm 5 de
Construccions, instal·lacions i obres (ICIO) respecte al “règim de declaració i
ingrés”.
Per tal de facilitar la presentació de les sol·licituds de llicències d’obres Majors,
Menors i d’Enderroc, així com la seva tramitació administrativa i comptable es
considera convenient diferènciar el pagament de la taxa respecte del pagament de
l’Impost.
En ús de les atribucions plenaries de l’art 52 de la lleim 2/2003 de règim local
Es proposa adoptar els següents ACORDS:
1. APROVAR la modificació, pel que afecta a les Llicències d’Obres Majors, Menors i
d’Enderroc, de l’apartat 3 de l’art 9 de l’ordenança fiscal núm 5 tot anul·lant l’actual
redactat que quedarà substituït pels apartats 3 i 4 amb els següent redactat :
Apartat 3: Abans de l’entrada al Registre de la sol·licitud de llicències d'enderroc,
d'obra menor i obra major, s’haurà d’ingressar mitjançant transferència bancària, el
valor de la taxa de l'ICIO més el valor de la taxa de tramitació, tot aportant
comprovant de la mateixa.L’import corresponent al gravamen, més el valor de la
placa de senyalització de llicència d’obres, més l’import d’altres conceptes, si
s’escau, s’haurà d’ingressar mitjançant transferència bancària, tot aportant
comprovant de la mateixa, abans de retirar la llicència concedida.
Apartat 4: Pel que fa a les comunicacions d'obres, s'haurà d'ingressar mitjançant
transferència bancària, abans de l'entrada al registre de la sol·licitud, l'import
corresponent al gravamen i al valor de la taxa de l'ICIO.
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2. APROVAR que l’apartat 4 de l’art 9 de l'ordenança fiscal núm 5 sota la
denominació de “Dates” passarà a ser l’apartat 5, per la qual cosa es modificarà
tota la numeració d'aquest article.
3. PUBLICAR els presents acords al BOP i a la Web municipal per a general
coneixement i al·legacions que es poguessin formular en el termini de trenta dies. A
manca de les mateixes esdevindran aprovats amb caràcter definitiu.
4. FACULTAR al sr alcalde i sr regidor d’urbanisme i territori per a l’execució i
desenvolupament dels presents acords.
Sr Clusella : Es tracta d’unes mesures que afectaran a les llicències d’Obres Majors,
Menors i d’Enderroc i per tal d’evitar retorns de diners en casos de renúncies o
denegacions ja que la situació de la caixa municipal està molt malament.
Pel que fa a les Comunicacions o Assabentats d’Obres al ser els import molt baixos es
continuarà pagant tot al moment de la sol.licitud.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.
10. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A L’ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2011
DICTAMEN
La Consellera del Departament d'Ensenyament, mitjançant resolució de 20 de juliol de
2011, va acordar concedir una subvenció a aquesta corporació local com a titular d'una
escola de música per import de 39.000 € pel Curs 2010-2011, destinada a col·laborar
en el sosteniment de la despesa corrent ocasionada per les despeses de personal
docent i les despeses de funcionament.
L'activitat que se subvenciona és l'escolarització corresponent al curs 2010-2011. El
mòdul de subvenció per a cada alumne d'edat compresa entre 4 i 18 anys escolaritzat
en escola de música, és de 300 €.
En ús de les atribucions plenaries de l'art. 52 de la Llei 2/2003 de Règim Local
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS:
1.- Acceptar la subvenció de 39.000 € pel curs 2010-2011 per a l'escola de música.
2.-Facultar al sr. Alcalde i a la Regidora d'Ensenyament per a l'execució dels presents
acords.
3.- Comunicar-ho al Departament d'Ensenyament.
Sra Mascaró: Explica que la resolució rebuda de subvenció es refereix al curs 20102011 amb la sorpresa que ja porta aplicada la reducció establerta pel Govern de la
Generalitat del 50%.
Fins ara la subvenció era de 600€/nen i a l’actualitat es redueix a 300€/nen i curs.
Hi ha la possibilitat que s’augmenti una mica però dependrà de els disponibilitats
pressupostàries de la Generalitat.
Sr alcalde: Com a màxim cal tenir present que el topall màxim de la subvenció no
sobrepassarà els 450 €/nen i curs.
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El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.
11. APROVACIÓ DE LA XIFRA D’HABITANTS EN EL PADRÓ DEL MUNICIPI A
DATA 1-01-2011
DICTAMEN
Atesa la gestió del Padró municipal d’habitants per part de la Diputació de Barcelona
i corresponent a l’exercici de 2011.
En ús de les atribucions plenàries de l’art 52 de la llei 272003 de règim local.
Es proposa al ple adoptar els següents ACORDS:
1. APROVAR les següents xifres definitives de població corresponents al padró
municipal d’habitants de Moià a data 1 de gener de 2011 :
Xifra final : 5.730 habitants
Homes :
2.898
Dones :
2.832
2. COMUNICAR-HO a l’Institut Nacional d’Estadística i a la Diputació de Barcelona
3. FACULTAR al sr alcalde per a la execució dels presents acords.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.
12. MODIFICACIÓ DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN LA JUNTA
GENERAL DEL HOSPITAL RESIDÈNCIA DE MOIÀ.
DICTAMEN
Atès el nomenament plenari de data 22-06-2011 de la regidora d’Educació i Salut sra
Glòria Mascarò Crusat com a representant municipal a la Junta de l’Hospital Residència
de Moià.
Considerant més apropiat el nomenament de la regidora de Benestar Social com a
representant municipal amb motiu de l’objecte i finalitats de l’Hospital Residència.
Atesa la conformitat de les dues regidores interessades en el present assumpte.
Es proposa adoptar els següents ACORDS:
PRIMER. DEIXAR SENSE EFECTES el nomenament de la sra Glòria Mascarò Crusat com
a representant de l’Ajuntament davant la Junta general de l’Hospital Residència de
Moià.
SEGON. NOMENAR com a representant municipal davant la Junta general de l’Hospital
Residència de Moià a la Regidora de Benestar Social sra Laura Camí Coso.
TERCER. NOTIFICAR-HO a la Presidència de la Junta de l’Hospital Residència pel seu
coneixement i efectes procedents.
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El Ple per unanimitat aprova el present dictamen.
13.MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.
- De Mocions no se’n presenten.
Sra Tarter: El grup municipal de CIU dóna el seu total suport a les gestions que
l’alcaldia porta a terme davant les institucions públiques en relació a la recerca de
sol·lucions per a la situació econòmica de l’Ajuntament.
Sra Camí: Proposa que com ajuntament dirigim a la Conselleria d’Educació una carta
de protesta per a les retallades en els ajuts escolars i amb caràcter retroactiu.
Sr alcalde: Demà esta convidat a un programa de ràdio per parlar de les retallades de
finançament municipal i en parlarà d’aquest tema i del canvi en el sistema de
pagament de la Pirmi.
Amb independència de la carta formal a Educació si així es concreta ja que la retallada
per l’Ajuntament serà de 36.000 euros.
Sra Permanyer: Fa esment a l’allau de mitjans de comunicació que han acudit per
informar de la situació de fallida econòmica municipal.
Constata que en poques hores hem estat capaços d'explicar la situació i desvetllar la
problemàtica de Moià i que afecta igualment a molts altres ajuntaments.
Cal entomar el lideratge i en aquest sentit formula el següent PREC :
- Donar suport total a les gestions que porta a terme l’alcaldia i demana la
màxima transparència en la comunicació interna de la corporació.
- Proposa deixar de pagar el deute existent amb les entitats financeres
abans de no pagar al personal de l’ajuntament.
Sr alcalde: No era intenció d’aquesta alcaldia esbombar el problema econòmic de Moià
als mitjans informatius.
Va ser el propi departament de Governació qui ho va filtrar a la premsa amb motiu de
citar a diversos ajuntaments, entre ells Moià, fent referència a una reunió convocada
per marcar pautes a fi de reduir l’endeutament.
Ara la situació ja està denunciada i no cal fer alarmisme.
El poble ha estat informat abastament i no es faran més declaracions als mitjans.
M’he sentit molt recolzat per tothom i vull manifestar el meu màxim agraïment.
Pel que fa al Prec formulat vol manifestar que l’ajuntament seguirà l’ordre de prioritats
de pagament que té aprovat i que és : Sous, seguretat social, entitats financeres, etc.
Per tant si no cobren els treballadors encara menys podran cobrar els Bancs i Caixes.
Sr alcalde: Vol demanar disculpes per les errades ortogràfiques en el Saluda del
programa de Festa Major degut a la urgència de la impremta per elaborar el programa
que no li va permetre una correcció més acurada.
I sense més assumptes a tractar el sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 21.10
hores. En dono fe.
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A continuació el sr alcalde obre un torn de paraules al públic assistent. Hi ha tres
intervencions.
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