ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 2 DE MAIG DE 2013 NÚM. 4
Data i hora d'inici: Dia 2 de maig de 2013 a les 20.35 hores
Data i hora de finalització: Dia 2 de maig de 2013 a les 22.30
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 i Vidal
Sra. Sara Verdaguer i Vilaró
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

A - ASSUMPTES A DELIBERAR
1.
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 07/03/2013
L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data 7 de març de
2013, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha
objeccions per part dels assistents.
sAtès que no es proposen esmenes, el sr. Alcalde declara aprovada l’acta per
unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent
2.
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

-

EXPEDIENT

EXTRAJUDICIAL

DE

2.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
5/2013
DICTAMEN
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Considerant que existeixen despeses, que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent, per a les què no existeix crèdit, per tot això es fa necessària la modificació
per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de
crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, les quals s’estimen
reduïbles sense pertorbar el respectiu servei.
Considerant que amb data 19-04-2013, es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 22-04-2013 es va emetre Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 22-04-2013 per
Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia
25 d'abril de 2013, es proposa al Ple l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2013 del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions d’acord amb el següent
resum per capítols:
AJUNTAMENT
Modif. de crèdits 5/2013
INGRESSOS
ALTES

DESPESES

BAIXES

ALTES
3.050,45 €

BAIXES
7.729,50 €
750,45 €

5.429,50 €

0,00 €

0,00 €

8.479,95 €

8.479,95 €

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 resoldreles.
Sr. Santaeugènia.- Explica les modificacions de les baixes que corresponen a Policia
per 7.729,50 € i rebaixes en contractes de lloguers per 750,45 €.
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Les altes corresponen a despeses a què s’ha de fer front. Hi ha un import de 700 € per
guaites forestals, gas-oil i despeses relacionades amb el control i prevenció d’incendis.
L’import de 3.929 € és el 10% d’una subvenció per arranjar camins forestals també
per prevenció d’incedis. L’import de 1000 € va destinat a la reparació d’edificis
municipals. L’import de 1500 € correspon al conveni que es promourà amb l’associació
Aves, per controlar el trànsit en la celebració d’actes del municipi degut a la disminució
d’efectius de la Policia. L’import de 1.300 € es destinarà a la compra de llibres per a la
biblioteca.
Sra. Tarter.-Exposa que s’abstindran en la votació bàsicament per una qüestió de
concepte. L’equip de govern s’havia compromès a acumular l’estalvi i entre tots i
sobretot a través de la comissió de seguiment del pressupost es decidiria el seu destí.
No ha estat així. No es va convocar la comissió especial de comptes cosa que pensava
que es faria, però sí es va convocar la comissió de seguiment del pressupost, on es
varen iniciar unes bases per anar millorant la forma de treball. Reitera una vegada més
que hi ha manca d’informació. Afegeix que s’ha de crear de manera formal la comissió
de seguiment d’execució del pressupost.
Sr. Navarro.- Subscriu el que diu la sra. Tarter. Hi havia una proposta de modificació
de crèdits que no s’ha presentat al Ple i que es va considerar retirar. Manifesta que els
portaveus han de treballar molt per esbrinar perquè es fan les modificacions de crèdits,
donada la constant manca d’explicacions i d’informació. Afegeix que ja hem fet cinc
modificacions de crèdits. Exposa que s’abstindran en la votació.
Sr. Santeugènia.- La freqüència de les modificacions ve donada perquè l’interventor
és molt estricte i perquè realment es fa així, tot i que és millorable. Vol remarcar que
és la primera vegada que poden reunir-se per poder fer un seguiment del pressupost
per parlar del primer trimestre, durant el mes d’abril. Es va tancar el 2011, i el 2012 es
tancarà a finals de maig i som capaços de fer un seguiment a l’abril del primer
trimestre de 2013. Intentarem millorar el que calgui. Recorda que varen comentar a la
comissió, de fer propostes, estudiar-les i destinar els excedents de diner per donar-hi
la millor destinació entre tots.
Sra. Tarter.- No saben l’excedent si no estan a la comissió. A nivell tècnic no hi ha res
a dir, el que falla és el tema polític no el tècnic.
Sr. Santaeugènia.- Repeteix que tot és millorable i és lloable que ens reunim tots per
trobar punts en comú i que l’èxit del pressupost no són les modificacions sinó poder-lo
tancar amb equilibri.
Sr. Navarro.- Els hagués agradat poder decidir la destinació del sobrants.
Sr. Santaeugènia.- Més que parlar de sobrants la idea és fer propostes interessants i
buscar la partida ja que en el fons tots volem el mateix.
Sr. Alcalde.- Agraeix el consens i la bona disposició de tothom i entén que tots
plegats fem l’esforç i estem en la línia per anar treballant.
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El Ple de la Corporació per majoria simple amb els vots a favor de Guiteras, Mascaró,
Clusella, Capdevila, Santaeugènia i Ferrer i les abstencions de Navarro, Crespiera,
Fort, Verdaguer, Torres, Martínez i Tarter aprova el present dictamen
2.2. PROPOSTA D’APROVACIÓ
CRÈDITS 1/2013

DE

RECONEIXEMENT

EXTRAJUDICIAL

DE

DICTAMEN
Davant la presentació de dues factures corresponents a exercicis anteriors en el
departament d’Intervenció.
Atès l’informe de Secretaria emès en data 15 d’abril de 2013 en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial dels
crèdits de l’expedient 1/2013 corresponent a un altre exercici pressupostari.
Atès l’informe d’Intervenció de data 19 d’abril de 2013, on consta que en aplicació de
l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions
corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en
aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas
concret és possible la seva realització.
Atesa la proposta realitzada per l’Alcaldia en aquest sentit, i atesa la competència
atorgada al Ple per l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de data
25-04-2013, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits corresponents a exercicis anteriors
que es relacionen a l’informe d’intervenció, d’import 2.396,00 €, corresponent al
capítol II del pressupost.
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2013, el crèdit amb càrrec a les
partides pressupostàries 07-3410-22699 i 02-4300-22706 els
imports 896,00 i
1.500,00 euros respectivament.
Sr. Santaeugènia.- Explica a què corresponen els imports de les dues factures que es
proposa aprovar identificant-les tal i com consta en l’expedient. La factura d’import
896 € correspon al Consell Esportiu del Bages, i són les inscripcions dels nanos de
l’escola d’esports a les jornades esportives de tot el curs.
La segona factura de
botiguers de Moià,
subvencionada per la
La factura era amb

1.500 euros correspon a la despesa del viatge a Londres amb els
per dinamitzar el comerç del municipi. La despesa està
Diputació de Barcelona. El termini de justificació és el 30 de juny.
data del 2012, però s’ha presentat ara i per això es proposa
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l’aprovació extrajudicial.
Sra. Tarter.- Comenta que aquest expedient va associat al Decret d’alcaldia 98/2013
que és la modificació de crèdits núm. 4/2013 i el segon acord té canviades les
partides. S’abstindran tot i que els sembla bé, però reitera que els manca informació,
tot i trobar correcte la tramitació de l’expedient.
Sr. Navarro.- S’afegeix a la reiteració que fa CiU sobre la manca d’informació.També
pensen abstendre’s però afegeix que hauríem d’estar atents a les dates de les factures
perquè si són de l’exercici anterior la modificació de crèdits s’hauria d’haver fet l’any
anterior si no hi havia partida pressupostària.
Sr. Alcalde.- Vol aclarir en relació al punt de la subvenció de l’ABIC, explicant que
l’any 2007 es va iniciar un estudi per a la dinamització comercial del Moianès
subvencionat per la Diputació de Barcelona. L’estudi preveia activitats pel període
2008-2012, el qual ha permès treballar en la dinamització del teixit comercial del
Moianès a través del Consorci. A l’hora d’atorgar subvencions la Diputació té en
compte l’existència d’agrupacions de botiguers als municipis.
L’any passat l’ABIC de Moià va ser premiada com a millor agrupació de botiguers de
Catalunya pel seu dinamisme i organització d’activitats. Per aquest any 2013 s’està
actualitzant l’estudi de dinamització comercial pels propers anys. També afegir que el
Consorci ha estat seleccionat per explicar el projecte de dinamització comercial del
Moianès a tècnics de la província de Barcelona prenent com a exemple l’ABIC de Moià.
El Ple de la Corporació per majoria simple amb els vots a favor de Guiteras, Mascaró,
Clusella, Capdevila, Santaeugènia i Ferrer i les abstencions de Navarro, Crespiera,
Fort, Verdaguer, Torres, Martínez i Tarter aprova el present dictamen
3.

APROVACIÓ ACTES DELIMITACIÓ AMB EL MUNICIPI DE CASTELLCIR

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES OPERACIONS
DELIMITACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE CASTELLCIR I MOIÀ.

DE

DICTAMEN

El Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 6 de setembre de 2012 va
acordar iniciar, a instància del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya i en execució del Mapa Municipal de
Catalunya, l'expedient de delimitació del terme municipal de Moià amb el
municipi de Castellcir, amb l'objecte de fixar la línia de terme amb la totalitat
dels municipis limítrofes. En el mateix ple es va acordar crear la comissió
municipal de delimitació i comunicar aquests acords als municipis colindants
esmentats i al Departament de Governació i Administracions Públiques.
Vist que el director General d'Administració Local va assenyalar l'inici de les
operacions de delimitació entre Castellcir i Moià, el dia 24/01/20123 a la seu de
l'Ajuntament de Moià i la continuació de les operacions de delimitació entre
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aquests dos municipis pel dia 04/04/2013, per incorporar les coordenades UTM
recollides amb posterioritat al primer assenyalament.
Vist que reunides les respectives comissions el dia i hora mencionats, amb
l'assistència dels representants de la Generalitat de Catalunya, tant de Direcció
General d'Administració Local com de l'Institut Cartogràfic de Catalunya,
s'aixecà l'acta corresponent de les operacions de delimitació entre els municipis
de Moià i Castellcir, la qual varen signar els integrants de les comissions
d'aquests dos municipis.
Atès que les actes corresponents a les operacions de delimitació, amb els
documents complementaris, s'han de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats,
per tal que n'acordin l'aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos
comptadors a la data d'inici de les operacions de delimitació, segons disposa
l'article 31.3 del D.244/2007 de 6 de novembre pel qual es regula la constitució
i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada
el dia 25 d'abril de 2013, es proposa al Ple l'adopció dels presents
ACORDS
Primer.- Aprovar les actes corresponents a les operacions de delimitació entre
els municipis de Moià i Castellcir, que es varen signar a la seu de l’Ajuntament
de Moià, els dies i hores designats a tal efecte.
Segon.- Donar-ne coneixement a l' Ajuntament de Castellcir i al Departament
de Governació i Administracions Públiques (Direcció General d'Administració
Local).
El Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen.
4.

REINTEGRAMENT LOCAL CEDIT A CORREUS

REINTEGRAMENT DEL LOCAL CEDIT A LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS SA
DICTAMEN
Atès que el ple de la corporació de l'Ajuntament de Moià, en sessió celebrada el dia
26/03/1991 va prendre l'acord de cedir de forma gratuïta, l'ús del local de propietat
municipal, situat a la plaça Sant Sebastià, 2, a l'empresa Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos SA, per ubicar-hi la seva oficina a Moià.
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Atès que l'oficina de correus s'ha traslladat al local de l'av. de la Vila, 5 deixant lliure
l'anterior local de propietat municipal que ocupava a la pça Sant Sebastià, núm. 2.
Atès que examinat el local per verificar-ne l'estat de conservació i manteniment, no es
considera convenient reclamar cap reparació ni arranjament a la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos SA.
Atès que amb data 15 d'abril de 2013 varen fer entrega de les claus del local de
propietat municipal reintegrant la possessió al seu titular.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia
25 d'abril de 2013, es proposa al Ple l'adopció dels presents
ACORDS
Primer.- APROVAR l'acta de recepció del local de propietat municipal situat a la pça.
Sant Sebastià, 2 per part de l'empresa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SL,
pel cessament de la finalitat per la qual va ser cedit.
Segon.- FACULTAR tant àmpliament com en dret sigui necessari a l'Alcalde-president
per a l'execució dels present acords.
El Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen
5.

EXPEDIENT NOMENAMENT FILL ADOPTIU DE MOIÀ

PROPOSTA DE NOMENAMENT DE FILL ADOPTIU DEL MUNICIPI AL SR. RAMON
SOLER I VILA
DICTAMEN
Considerant la proposta realitzada per les entitats Associació Rusc i Avets i Moianès
Solidari, sobre la conveniència de nomenar fill adoptiu del municipi al Sr. Ramon Soler
i Vila pels seus mèrits singulars.
Considerant que per acord de l’òrgan instructor es varen sol·licitar diferents informes
en els que es varen acreditar els mereixements que justifiquen la concessió del títol de
fill adoptiu del municipi al sr. Ramon Soler i Vila.
Considerant que aquests informes i declaracions han tingut entrada a l’ajuntament i
han estat favorables a la concessió del títol de fill adoptiu en la figura del Sr. Ramon
Soler i Vila.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia
25 d'abril de 2013, es proposa al Ple l'adopció dels presents
ACORDS
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PRIMER. Nomenar el sr. Ramon Soler i Vila fill adoptiu del municipi, per la seva tasca
humanitària i com activista social.
SEGON. Comunicar el nomenament a l'interessat citant-lo perquè el dia que es designi
acudeixi a la sessió solemne en la que es procedirà a entregar-li el diploma i/o la
insígnia que acrediten el títol de fill adoptiu del municipi. Aquesta sessió se celebrarà
en un acte públic, prèvia determinació del lloc.
TERCER. Inscriure en el Llibre d'Honors i Distincions el títol concedit perquè quedi
constància del seu lliurament.
QUART. Elevar la proposta al Ple perquè resolgui l'expedient, procedint-se a la seva
aprovació per la majoria de dos terços dels assistents.
CINQUÈ. Publicar l'acord al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina Web
municipal, per tal d'obrir un període de suggeriments a l'acord, durant un termini de
quinze dies.
Sr. Crespiera.- Com a instructor del procediment exposa que aquesta proposta neix
de la petició d’algunes entitats coneixedores de la seva trajectòria com a activista
social. Si a Moià tenim els Avets, entre d’altres també és gràcies a ell i a la seva
vinculació amb Moià. Ha estat membre de la Junta de Justícia i Pau durant deu anys i
ha treballat sempre pels desvalguts.
És un acte de justícia fer aquest reconeixement, donat que ha dedicat la seva vida a
temes socials coordinant temes del tercer món a través de Moianès Solidari del qual
n’és el fundador i treballant sempre sense buscar recompensa.
El Ple de la Corporació per unanimitat aprova el present dictamen.

6.
MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
CATALUNYA I EN CONTRA DE LA NOVA OFENSIVA DEL TRIBUNALS

DE

El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30
anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat
d’oportunitats.
La immersió lingüística ha estat el producte d’una voluntat política i del treball
pedagògic de molts i molts professors i professores, del compromís general de les
famílies, que han posat en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot. I
degudament avalat per sentències del Tribunal Constitucional, ha esdevingut el model
educatiu més eficaç per a fer ciutadans competents en les dues llengües i amb la
garantia del coneixement d’una tercera llengua.
Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i pel
High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.
La interlocutòria dictada pel TSJC, com a mesura cautelar en un procediment on
encara no s’ha dictat sentència, obliga a canviar la llengua d’un grup si una família ho
demana. Aquesta interlocutòria clarament té la intenció de trencar la convivència social

Pàg. 8/15

i generar un conflicte allà on no existeix. Primer, perquè només 17 famílies de 600.000
han judicialitzat la qüestió de la llengua en el model d’escola catalana i, segon, perquè
el model funciona totalment ja que el castellà és après amb resultats idèntics a la resta
de l’estat, tal com estableixen els Informes PISA i dades del Ministeri d’Educació.
La llengua dels grups escolars no es canvia segons ho demanin els alumnes o les seves
famílies, sinó que forma part del projecte lingüístic del centre, el qual deriva del
projecte educatiu i es presenta en el Consell Escolar, que és qui determina quines
matèries es fan en cada llengua i les hores que s’hi destinen. Per tant, els pares i
mares trien els centres coneixedors del seu projecte lingüístic i de centre.
Els tribunals no poden instar al Govern de la Generalitat a canviar el sistema sinó
només a atendre casos individuals. És més, el pretès canvi que proposa la
Interlocutòria del TSJC no és possible perquè xoca amb la Llei Orgànica d’Educació i la
Llei d’Educació de Catalunya, una llei emanada del Parlament.
La nova i actual realitat demogràfica de Catalunya requereix que la llengua catalana
continuï essent l’eix vertebrador de tota l’activitat educativa i així el català esdevingui
un vincle important i sensible de la cohesió social.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents acords
Primer. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que
suposa aquesta nova ofensiva judicial, així com rebutjar la politització que
constantment es fa de la llengua i d’un conflicte que no és real ni existent.
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que
no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a
la cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes
plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100
llengües d’origen.
Tercer. Manifestar el rebuig a la Interlocutòria dictada pel TSJC el passat 10 d’abril
que obliga a canviar la llengua d’una classe si una família ho demana. La decisió sobre
la llengua vehicular a l'escola l'ha de prendre el poble de Catalunya i els seus
representants al Parlament, no els jutges.
Quart. Donar suport al Govern de la Generalitat i, concretament, al Departament
d’Ensenyament en la utilització dels mecanismes disponibles i totes les accions
jurídiques pertinents per a la defensa i preservació del model català d’immersió
lingüística, amb més de 30 anys d’història i d’èxits.
Cinquè. Enviar aquesta moció al TSJC, al Parlament de Catalunya, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Consell Escolar Municipal.
Sra. Tarter.- Demana l’adhesió a la moció per part de tots el membres del consistori i
donar suport al model català.
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El Ple de la Corporació per unanimitat aprova la present moció.
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
7.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 95 AL 120

Es dóna compte dels decrets núm. 95 al núm. 120.
Es debat i s’explica el Decret núm. 116 relatiu a la sol·licitud de subvencions del
Catàleg 2013 de la Diputació de Barcelona pels Ajuntaments del Moianès i el Consorci
del Moianès el qual s’ha de ratificar.
Es fa menció concreta i detallada de diverses de les subvencions sol·licitades
mitjançant aquest catàleg.
Sr. Navarro.- Demana que aquests decrets, que s’han de ratificar, s’expliquin amb
més temps.
Posat a votació el ple de la Corporació per unanimitat aprova el present decret.
Es debaten i s’expliquen els Decrets núm. 98, 102 i 108.
Sr. Navarro.- Sobre el núm. 98/2013 comenta que era un tema que el seu grup ja
havia demanat i que reconeix que està molt ben fet. Hi ha uns sobrants de lloguers
que no entén que es puguin traspassar de lloguers a llum.
Sra. Ferrer.- Si les partides tenen el mateix número de funció es permet poder fer
aquestes modificacions vol dir que depèn de la classificació pressupostària.
Sr. Navarro.- Felicita per l’estalvi dels lloguers i aprofita per felicitar a la regidora de
coordinació per què va documentar molt bé la Junta de Portaveus.
- Sobre el núm. 102, comenta que s’hagués pogut informar a tothom ja que era
del Pla Romaní.
- Sobre el núm. 108 referit a l’enllumenat, voldria un aclariment donat que vist
l’expedient hi manca informació.
Sra. Secretaria.- Explica que aquests contractes estan caducats i que s’està treballant
amb l’empresa per posar-ho al dia.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels presents decrets.
8.
CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES
03/04/2013 i 17/04/2013
Junta de Govern de data 17/04/2013.
Sr. Navarro. Demana informació sobre l’acord d’arxiu de multes
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Sr. Alcalde.- És un tràmit de l’ORGT, que quan no pot fer efectives les sancions les
dóna de baixa sense cap més requisit.
Sr. Navarro.- No entén un fraccionament dels residus en quatre terminis, tenint en
compte que això és l’habitual.
Sra. Secretària.- Al delegar la competència en l’ORGT i ser la primera vegada que ho
tramiten, ens trobem amb errors, que s’han d’anar esmenant. Un d’ells és que han
practicat liquidacions pel valor del total del rebut anual, per això es concedeix el
fraccionament.
Sr. Navarro.- Sol·liciten una zona de càrrega i descàrrega que s’ha denegat.
Sra. Secretària.- Explica que no és necessari que hi hagi dues zones de càrrega i
descàrrega tant properes, donat que a trenta metres ja n’hi ha una.
C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Sra. Tarter.- Demana per la creació de la Comunitat de Municipis.
Sra. Mascaró.- No es portarà a terme, però tornarem a l’anterior concert amb els
ajuntaments que s’hi vulguin adherir.
Sr. Martinez.- Pregunta al regidor de Joventut sobre el conveni de l’Ateneu que està
denunciat.
Sr. Santaeugènia.- S’està redactant un nou conveni que consensuarem amb la gent
de l’Ateneu. Realment el que hi havia vigent no és correcte i s’està modificant.
Sr. Martinez.- Pregunta al regidor d’Urbanisme si hi ha voluntat de tirar endavant el
POUM, o quins entrebancs hi ha, perquè si s’aprovés es resoldrien molts problemes
urbanístics.
Sr. Clusella.- Voluntat n’hi ha. En una reunió abans d’ahir amb el sots-director
d’Urbanisme entre d’altres varem comentar-li sobre la subvenció i sobre la
mancomunació dels serveis i la confluència del planejament dels municipis del
Moianès. El problema és econòmic, ja que pressupostàriament no es pot contemplar
aquesta despesa, l’únic viable, seria aconseguir una subvenció. Ha buscat sistemes per
executar-lo, com podrien ser disposar de serveis propis amb els que s’allargaria i seria
més car, encara que més pròxim. Una altra opció seria contractar una empresa
externa i la tercera opció seria fer un sistema mixt.
Sr. Martinez.- Demana si s’hauria de buscar un altre equip redactor, tenint en compte
que ja teniem molta feina feta i que està a punt per aprovar inicialment. El catàleg de
patrimoni està aprovat però ja entenem que s’haurà de modificar perquè, de fa tres
anys amb ara hi ha variacions.
Sr. Clusella.- Bé, si que hi ha feina feta, però ara mateix el document per aprovar
incialment no encaixa amb la realitat actual, el creixement de població ha variat, i a
Urbanisme tenen el criteri que els POUMS han de ser de contenció, tal i com preveiem
nosaltres.
Una opció podria ser aprovar inicialment el document que tenim, però no es pot
canviar la filosofia del document, que és molt expansionista i allargariem el tràmit.
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El planteig és contractar fins al final, aconseguir finançament i hem d’aclarir els
criteris, hem de veure si continuem amb la mateixa empresa que pensem que és qui
pot oferir millor preu.
El document de POUM inclou el catàleg que ara mateix no hi és i hem demanat
recursos per poder-lo elaborar.
Sra. Tarter.- Demana si ens adherim a la Central de Contractació del Consell
Comarcal del Bages.
Sr. Alcalde.- No està aprovat encara, però el plantejament és que si ens en podem
servir ens hi adherirem.
Sra. Tarter.- Pregunta com va l’Escola de Música del Moianès i si s’arreglarà l’edifici
de l’Escola de Música.
Sra. Mascaró.- Són unes obres ràpides de fer, però estem buscant el moment. Hem
d’aprofitar l’espai municipal que tenim i no deixar-lo perdre.
Sra. Tarter.- Sobre el personal pregunta si les tècniques que han fet el projecte de
millora, presentaran la memòria i si hi ha una previsió.
-Sobre la reubicació del treballador de Can Carner, Ramon Tarter, a
l’Ajuntament, demana si ara s’ha passat la gestió de la tasca que ell feia al Consorci, o
si hi ha algú que l’ha substituït.
Sr. Alcalde.- Abans d’acabar el mes faran la presentació a dos nivells; als regidors i al
personal, aquest és el compromís.
- Sobre Can Carner s’ha parlat amb el treballador i amb el Consorci, i el sr.
Tarter continuarà els vespres amb la tasca que estava fent al Consorci.
Sr. Navarro.- Pregunta si se signarà algun conveni amb el Consorci, perquè fins ara
no s’ha trobat aquest conveni, ni la cessió que tenim.
- Sobre l’informe del personal considera inadmissible que fins la data no els ho
hagin explicat. També hem vist diversos documents, amb propostes i es pregunta si
faran l’informe en funció del resultat, donat que ara ja s’està implantat el sistema
abans de tenir-lo documentat.
Fem les modificacions abans de tenir l’informe, i això costa d’entendre, ho hauríen
d’explicar abans. Pensa que això no ho estan fent gens bé.
Sr. Torres.- Sobre el POUM, comenta que a algunes web hi surt el Catàleg de
Patrimoni de Moià, i creu que hi ha un document fet.
Puntualitza que el POUM ja no era sostenible pel municipi quan es va iniciar.
- Sobre el tema de l’AVES, pregunta si hi ha conveni, perquè si ja han treballat
en els Tres Tombs, han cobrat de l’Ajuntament, no entén com funciona.
Sra. Ferrer.- Varem contactar amb ells a través dels Dos Turons, però no hi ha
conveni, primer haviem de trobar consignació que ara ja hem trobat. Una vegada
tenim partida prepararem el conveni. Afegeix que no han cobrat de l’Ajuntament.
Sr. Torres.- Pregunta sobre l’entrada d’escumes a l’EDAR aquest cap de setmana.
Sr. Clusella.- ACA i Mossos estant fent una investigació. Des de l’Ajuntament s’ha
emès un comunicat a tots els empresaris de la zona industrial perquè, sí que s’ha
detectat que provenia d’aquesta zona.
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Hem de preveure inspeccions ja que l’ultima era de 2012 feta per l’ACA, l’Ajuntament
no n’havia fet cap. Ho estàvem fent malament i ho hem d’esmenar i reemprende les
inspeccions.
Sr. Torres.- Estava prevista i pagada una inspecció el 2012, a una empresa i no sap
si el nou regidor de medi ambient l’ha realitzada.
Demana si hi ha alguna sospita d’alguna empresa en concret.
Sr. Clusella.- Qui ho ha d’investigar ja ho fa i nosaltres hem de fer controls en general
Sr. Torres.- Qui ha d’investigar també és l’Ajuntament que és el responsable
Sr. Clusella.- Ja farem les actes de control que calguin
Sr. Torres.- Quines actes de control?
Sr. Clusella.- Jo no sóc tècnic, els tècnics ho diran
Sr. Torres.- Quins tècnics si no hi ha tècnics de Medi Ambient i l’enginyer està molt
ocupat i l’arquitecte no toca aquests temes.
Sr. Clusella.- Suposo que com a regidor em sabré espavilar i trobar l’assessorament
tècnic que calgui per resoldre aquest temes.
Sr. Torres.- Li han arribat queixes de la demora existent en la concessió de llicències
d’obres.
Sr. Clusella.- Recorda que s’ha remodelat tota l’àrea de Territori, que hi ha una
persona amb una baixa des del desembre de 2012 i que es preveu llarga. L’àrea s’ha
anat suplint amb personal que ha hagut d’aprendre de nou els procediments. La
dedicació de l’arquitecte és de 20 hores setmanals, hi ha molta càrrega de temes que
s’han de revisar i no podem anar al dia tal i com voldríem. El tema és el de sempre
amb més diners hi hauria més dedicació i per tant més serveis.
Sr. Torres.- Entén que pot informar al ciutadà que li vagi a consultar, que la demora
és un problema de manca de recursos i de baixa de personal.
Sr. Torres.- La legalització de l’Espai de Circulació pel Lleure del Circuit Verd, que
mancava una inspecció, com està?
Sr. Clusella.- Tenim l’informe sobre la inspecció i ara estem preparant
administrativament el procediment.
Sr. Torres.- Suggereix que paral·lelament s’aprovi, renovi o remodeli el conveni de
l’any 2000 signat amb el Moto Club i s’apliqui la legislació vigent. Quina intenció té el
Govern?
Sr. Clusella.- S’ha de revisar el conveni és cert, però vol comentar que l’aprovació de
l’Espai de Circulació pel lleure, serà una solució temporal. Un altre recurs que s’ha de
demanar pel Catàleg 2013 és la redacció del Pla Especial del Circuit Verd, que s’ha de
fer de nou.
Sr. Santaeugènia.- Sobre el suggeriment del sr Torres d’aprovar paral·lelament el
conveni i l’Espai de Lleure entén que en primer lloc s’ha de resoldre el tema legal i
després pensar en modificar el conveni, per tant, no es portaran a terme les dues
coses a la vegada. El Moto Club ho gestiona bé i no comporta cap despesa a
l’Ajuntament.
Sr. Torres.- El Pla Especial portarà molt de temps i mentrestant hem de pagar l’aigua
i sobretot el conveni continuarà essent obsolet.
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Sr. Torres.- Com està el tema de l’augment dels preus de l’aigua que varem demanar
a la Comissió de Preus de Catalunya?.
Sr. Alcalde.- No tenim resposta.
Sra. Verdaguer.- Quina previsió hi ha de mantenir la Policia en horari només de nits?
Sr. Alcalde.- No ho sabem tenim quatre policies de baixa.
Sra. Verdaguer.- Dels expedients de fiscalia en quina fase està, ho està revisant
l’assessor jurídic?
Sr. Alcalde.- Si, el sr. Colom ho està revisant, estem en el procés d’estudi i farem el
que ell ens recomani.
Sr. Fort.- Reclama la convocatòria d’una reunió per treballar el ROM
Sra. Ferrer.- S'haurà de fixar una data i creu que en quinze dies podrà donar una
resposta.
Sr. Navarro.- Pregunta si cobrem tasques que fa la brigada i també si fa tasques per
les entitats.
Sr. Capdevila.- Només cobrem si ens demanen de penjar una pancarta, però si ho
fan les entitats no es cobra res.
Sr. Navarro.- Adverteix que és un perill que ho facin les entitats, i recomana que ho
faci el propi ajuntament per si passés alguna cosa i evitar problemes.
Sr. Capdevila.- Valorarà doncs introduir aquest canvi, però que quedi clar que no es
cobra cap de les tasques que fa la brigada a les entitats, als particulars sí.
Sr. Navarro.- Demana que consti en acta la previsió de dates de tancament del
pressupost del 2012 que ha esmentat el sr. Santaeugènia, i que serviria per renegociar
el deute (intervenció a la pàg.3 – ha esmentat a finals de maig). A partir del
tancament podem demanar la renegociació. Sobre la PIE demana si s’està amortitzant
o només paguem interessos.
Sr. Santaeugènia.- Explica que fa cas a les previsions de l’interventor de tancament
el mes de maig. Sobre la PIE distingim dues fases, el pressupost i la tresoreria i no
hem pogut fer amortizacions anticipades fins que no es generi tresoreria perquè primer
hem de complir amb els pagaments a proveïdors. Si es pogués anticipar seria un
estalvi d’interessos.
Sr. Navarro.- Formula un prec per tal que comuniquem a Correus que no aparqui
durant tot el dia la furgoneta de l’empresa en zona blava. Que aparqui a un altre lloc.
Sr. Navarro.- Pregunta sobre els jardiners contractats per l’Ajuntament pel
manteniment de zones verdes si tenen algun dia en concret per fer tasques
específiques, perquè va veure que un matí després d’haver plogut segaven la gespa,
cosa que no era gaire adient. Potser hem de vigilar que ho facin bé.
Sr. Capdevila.- Respòn que el sr. Navarro dóna molta importància a les hores que fan
les tasques, o el dia que ho fan i ell està més interessat en el resultat de la feina. Si no
ho han fet bé i m’ho diuen en parlem, però m’és igual quan facin les tasques.
Sr. Navarro.- Pensa que els jardiners podrien millorar molt la seva feina.
Sr. Navarro.- Pregunta si sobre la problemàtica del pagament al Club Esportiu hi ha
alguna possible solució.
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Sr. Alcalde.- Estem valorant i buscant vies de solució. El procediment amb la
Sindicatura i el Tribunal de Cuentas està aturat.
Sra. Tarter.- Les al·legacions que han presentat sobre els acords, les ha de resoldre el
Ple?
Sra. Secretària.- S’han de presentar a la comissió jurídica assessora que és qui les
ha de resoldre i després s’haurà de prendre un acord de Ple.
Sr. Torres.- Comenta que no s’haurien de posar herbicides per la brigada a les
escletxes entre les tanques de les cases i les voreres a no ser que es disposi del carnet
de manipulador de productes fitosanitaris. No tenen potestat per fer-ho i s‘han d’evitar
contaminacions superficials a nivell de salut i a nivell de contaminació de l’aqüífer. Va
veure personal de la brigada tirant herbicides i pensa que s’ha canviat el criteri, donat
que quan ell era regidor de medi ambient s’havien donat instruccions de no fer-ho.
Sr. Capdevila.- La brigada no en té constància que algú els hagués dit que no ho
havien de fer. Pregunta si s’ha de formar a algun treballador.
Sr. Torres.- Es va prohibir expressament a la brigada aquesta pràctica.
Sr. Alcalde. El carnet no entra en vigor fins el 2014.
Sr. Torres.- És un suggeriment i cal tenir en compte els criteris que ha comentat.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeixen
intervencions.
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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