
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRER DE 2015, NÚM. 2

Data i hora d'inici: 19 de febrer de 2015, a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: 19 de febrer de 2015, a les 21.35 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. Juan Maria Navarro i Clarà 
Sr. LLorenç Fort i Vidal
Sra. Sara Verdaguer i Vilaró
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans 
Sra. Maria Mercè Monrós  i Tarté

Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà

O R D R E   D E L   D I A

A - ASSUMPTES A DELIBERAR

1. ACORD  DE  NOMENAMENT  DE  JUTGE/SSA  DE  PAU  TITULAR  I
SUSBTITUT/A DEL JUTJAT DE PAU DE MOIÀ

2. APROVACIÓ  DEL  PROGRAMA  DE  PARTICIPACIÓ  CIUTADANA  DELS
TREBALLS DE FINALITZACIÓ DEL POUM DE MOIÀ

3. RATIFICACIÓ  DE L’ACORD ADOPTAT PEL CONSORCI DEL BAGES PER A
LA  GESTIÓ  DE  RESIDUS  DE  LA  MODIFICACIÓ  D’ESTATUTS  PER
ADEQUAR-LOS A LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC  

4. APROVACIÓ  INICIAL  DEL  REGLAMENT  REGULADOR  DE  L’ÚS  I
FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE LA BIBILIOTECA MUNICIPAL DE MOIÀ

B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 23 AL 45 DEL
2015

6. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I EL PERÍODE MIG DE
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PAGAMENT  DE  L’AJUNTAMENT  DE  MOIÀ I  EL  MUSEU  MUNICIPAL  DE
MOIÀ CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE DE 2014

7. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA
SESSIÓ DE DATA 21 DE GENER DE 2015

C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

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.

A - ASSUMPTES A DELIBERAR

1. ACORD DE NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUSBTITUT/A
DEL JUTJAT DE PAU DE MOIÀ

DICTAMEN

Atès  l’acord  adoptat  pel  Ple  de  la  Corporació  en  sessió  celebrada  el  dia  vint  de
novembre de dos mil catorze pel qual es disposa l’inici dels tràmits per a la renovació
de  càrrecs  de  Jutge/ssa  de  Pau  Titular  i  Substitut/a,  de  conformitat  amb  el
procediment assenyalat als articles 4, 5, 6 i 7 del reglament 3/95 de 7 de juny dels
Jutges de Pau i atenent al que es disposa als articles 101.2, 303 i 298.2 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial.

Vist  l’expedient  administratiu  i  els  tràmits  realitzats  per  a  l’elecció  i  proposta  de
nomenament del Jutge/sa de Pau Titular i Substitut/a, del Jutjat de Pau de Moià.

Atès  que l’edicte  de convocatòria  per  a  l’elecció  dels  càrrecs  de Jutge/ssa de Pau
Titular i Substitut/a es va publicar al BOP de data 11 de desembre de 2014 i es va
exposar al tauler d’anuncis de la Corporació, al del Deganat dels Jutjats de Manresa i al
del Jutjat de Pau de Moià, donant compliment al disposat a l’article 5 del Reglament
3/1995 de 7 de Juny, per tal que els interessats a ocupar aquesta vacant poguessin
presentar sol·licituds i currículum per a participar en el procés d’elecció dels càrrecs.

Vista l’única sol·licitud i currículum presentats per a participar en aquest procediment
d’elecció, pels Srs. Josep Armadans i Sañé i Sebastià Padrisa i Villà sol·licitant la plaça
de Jutge de Pau titular i de Jutge de Pau Substitut respectivament.

Considerant que aquestes dues persones exerceixen des de fa quatre anys els càrrecs
objecte d’elecció i que reuneixen els requisits assenyalats a l’article 1 del Reglament
3/1995 de 7 de juny, i  no estan inclosos en causa d’incapacitat  o incompatibilitat,
referides als jutges de pau segons l’establert als articles 303 i 389 de la Llei Orgànica
del Poder Judicial.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data dotze
de febrer de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents.

ACORDS

PRIMER.-  Elegir al  Sr. Josep Armadans i Sañé com a Jutge de Pau titular i  al  Sr.
Sebastià Padrisa i Villà com a Jutge de Pau substitut, havent verificat la seva capacitat i
compatibilitat pel càrrec que han d’ostentar.

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Jutjat Degà de Manresa que ho elevarà a la
Sala  de Govern del  Tribunal  Superior  de Justícia  de Catalunya per a l'  aprovació i
nomenament  dels  càrrecs  proposats  segons  el  disposat  a  l’article  101.3  de  la  Llei
Orgànica del Poder Judicial. 

TERCER.- Notificar el present acord als interessats.

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.

2. APROVACIÓ  DEL  PROGRAMA  DE  PARTICIPACIÓ  CIUTADANA  DELS
TREBALLS DE FINALITZACIÓ DEL POUM DE MOIÀ

DICTAMEN

Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data dinou de desembre de dos mil tretze,
va aprovar l’expedient de contractació dels treballs de finalització del POUM de Moià i
els plecs de clàusules administratives i tècniques.

Vist  que el  Ple de la  Corporació  en sessió  de data vint-i-set  de febrer de dos mil
catorze va aprovar la modificació dels plecs de clàusules i l’ampliació del termini de
presentació d’ofertes.

Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data vuit de desembre de dos mil catorze
va adjudicar el contracte dels treballs de finalització del POUM de Moià a l’empresa
Narcís Tusell SLP.

Vist que per donar compliment a l’article 6.4.1 dels Plecs de clàusules administratives i
tècniques  l’adjudicatari  en  el  termini  d’un  mes  després  de  la  formalització  del
contracte,  haurà  d’aportar  el  Programa  de  Participació  Ciutadana,  en  base  a  la
proposta  efectuada  en la  seva  oferta,  per  tal  de  poder  ser  aprovat  pel  Ple  de  la
Corporació.

Atès  que  l’adjudicatari  en  data  dos  de  febrer  de  dos  mil  quinze  va  presentar  el
Programa de Participació Ciutadana del POUM de Moià, que inclou totes les fases i
determina els mecanismes del procés participatiu actiu dels ciutadans i ciutadanes del
municipi.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data dotze
de febrer de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el Programa de Participació Ciutadana dels treballs de finalització
del POUM de Moià, adjudicat a Narcís Tusell, SLP.

SEGON.-  Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de trenta dies per
a la formulació d’al·legacions i reclamacions inserint anuncis al BOPB, al Web municipal
i  al  tauler  d’anuncis  de  la  Corporació,  considerant-lo  aprovat  si  durant  el  termini
d’exposició pública no es presenten reclamacions contra el mateix.  

TERCER.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per
a la formalització dels presents acords

Sr. Clusella.- Explica una mica el dictamen (no es va gravar).

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.

3. RATIFICACIÓ  DE L’ACORD ADOPTAT PEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA
GESTIÓ DE RESIDUS DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS PER ADEQUAR-LOS
A LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC  

DICTAMEN

El  Consorci  del  Bages  per  a  la  gestió  de  residus,  del  qual  forma  part  aquest
Ajuntament,  té  per  objecte  la  planificació,  reglamentació,  prestació  de  serveis  i
activitats,  d’interès  municipal  i  comarcal,  en  matèria  de  gestió  de  residus,  de
competència  pròpia,  delegada  o  assignada  dels  ens  consorciats  en  règim  de
concurrència i lliure mercat.

L’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i d’altres mesures de reforma administrativa, estableix un termini de sis mesos
per a l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, concretament a les
establertes als articles 12, 13 i 14 de la citada llei, relatives a les causes i procediment
per  a  l’exercici  del  dret  de  separació  d’un  consorci,  els  efectes  d’aquest  dret  de
separació i la liquidació del consorci.

En data 1 de desembre de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per majoria
absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequar-los, a la
citada Llei 15/2014. Aquest acord, juntament amb l’expedient administratiu, ha estat
sotmès a exposició pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província
de 22 de desembre de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de
desembre de 2014 i al tauler d’edictes i web del Consorci, període durant el qual no
s’han presentat al·legacions. 
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De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals,  aprovat  per  decret  179/1995,  de  13  de  juny,  l’article  22  dels  Estatuts  del
Consorci  del Bages per a la gestió de residus estableix que, per modificar aquests
Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de
tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació.

En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels
Estatus del Consorci i d’acord amb el que estableix l’article 271 del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril,  els articles 313 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens
Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i l’article 15 de Llei 30/1992, de 26
de novembre  de règim jurídic  de les  administracions públiques i  del  procediment
administratiu comú,  es proposa l’adopció, que requerirà el quòrum preceptiu de la
majoria absoluta de membres de la Corporació, dels següents

ACORDS

PRIMER.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la
gestió de residus, en sessió de 1 de desembre de 2014, de modificació dels Estatuts
per adequar-los a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic  i  d’altres  mesures  de  reforma  administrativa,  els  quals  queden  redactats
conforme a allò expressat en l’annex a aquest acord, del qual és part integrant. 

SEGON.- Notificar  aquest acord al  Consorci  del  Bages per a la gestió de residus i
encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits de l’expedient que puguin realitzar-se
conjuntament i que siguin  necessaris per la seva tramitació.

Sr. Guiteras.-  És la ratificació d’aquell acord que ja vam prendre que ja ha pres el
Consorci de Residus per acabar d’adequar a La Llei de Racionalització del sector públic.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.

4. APROVACIÓ  INICIAL  DEL  REGLAMENT  REGULADOR  DE  L’ÚS  I
FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE LA BIBILIOTECA MUNICIPAL DE MOIÀ

DICTAMEN

Atès que l’Ajuntament de Moià i la Diputació de Barcelona, juntament amb la Unitat de
Suport Professional del Servei de Biblioteques han elaborat el reglament regulador de
l’ús  i  funcionament  del  servei  de  la  Biblioteca  municipal  de  Moià  per  sotmetre’l
posteriorment a l’aprovació del Ple.

Vistos els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL);  178  del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i articles 58
a 66 del Reglament de obres, activitats i serveis aprovat per Decret 175/1995 de 13 de
juny (ROAS), que contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments
locals.
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Vistos  els  articles  22.2  d)  i  47.1  de  la  LBRL;  52.2  d)  i  114.1  del  TRLMRLC,  que
estableixen que l’aprovació dels reglaments i ordenances municipals correspon al Ple
de la Corporació amb el vot favorable de la majoria simple dels membres presents.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data dotze
de febrer de dos mil quinze es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar inicialment el text del Reglament regulador de l’ús i funcionament
del  servei  de la  Biblioteca municipal  de Moià,  segons el  text  que s’adjunta com a
document annex.

SEGON.- Sotmetre aquest acord, juntament amb el text del Reglament, a informació
pública per un termini de 30 dies, inserint un anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, al web municipal i al tauler d’anuncis de la
Corporació, per tal que els interessats puguin deduir-ne les reclamacions i al·legacions
que considerin  oportunes,  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la  data  de  la  darrera
publicació en els dos Butlletins oficials.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions, el
Reglament restarà aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar cap altre acord
de manera expressa i es procedirà directament a publicar íntegrament al BOPB el text
del Reglament, com a tràmit previ a la seva entrada en vigor.
Així mateix, de conformitat amb l’art. 66.1 del ROAS, publicar-lo al tauler d’anuncis  i
al web de l’ajuntament i anunciar en el DOGC  la referència al BOPB en el qual es
publica íntegrament el text.

TERCER.- De conformitat amb els arts. 66.1 del ROAS i els arts. 65.2 i 70 de la LBRL,
en relació amb l’ art. 181 del TRLMRLC, el Reglament entrarà en vigor l’endemà de la
publicació en el BOPB.

Sra.  Ferrer.-  Ja  n’havíem  parlat,  ho  hem  fet  conjuntament  amb  la  gerència  de
biblioteques de la Diputació de Barcelona, i és deixar per escrit un reglament d’ús i
funcionament  i  no  és  res  més  que  plasmar  en  un  paper  el  funcionament  de  la
biblioteca.

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.

B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 23 AL NÚM. 45 DEL
2015

A  continuació  i  en  compliment  del  que  preveu  l’article  42  del  vigent  Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, es dóna compte dels Decrets, que fent
ús de les atribucions que reglamentàriament té atribuïdes, ha dictat l’Alcaldia des de la
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data de celebració de la darrera sessió plenària fins la data de redacció de l’ordre del
dia del present Ple, correlativament numerats 

del núm. 23/2015 al núm. 45/2015

ambdós inclosos els quals han estat a disposició dels membres de la Corporació des de
la convocatòria de la present sessió plenària i es recullen a l’expedient de la sessió.

Sr. Navarro.- Volia comentar, el 23 que és millora energètica, que és negociat i sense
publicitat per un import de 58.000 €, i el 32 de les obres d’aquí que al final ha fet el
Cascales per 46.000 €, que pensem que imports d’aquestes quantitats, sense publicitat
els que no estem a l’equip de govern no ens assabentem ni de qui s’avisa, com es fa,
no ens assabentem de res; pensem que potser s’hauria de fer d’una altra manera.
Sr. Guiteras.- El que hem fet ha sigut demanar pressupostos a les diferents persones,
en el cas del decret d’alcaldia 32 ja vam comentar que era complexe i vam demanar
pressupostos al igual que a l’altre.
Sr. Navarro.- Doncs ens feu arribar a qui heu demanat els pressupostos.
El 39, que és el pla d’ocupació, referendar-ho en el ple, el perquè ens donen 160.000 €
per plans d’ocupació i que déu ni do els cèntims que ens donen.
Sra. Ferrer.- Per plans d’ocupació només 94, la resta és capítol 2, despesa corrent.
Sr. Navarro.-  Déu ni  do,  en aquests  moments de penúries econòmiques que ens
donin aquests diners. Més que res perquè la Montse ja ens ho va aclarir un dia, que la
gent deien: lloguen més gent, i no és ampliació de plantilla de l’ajuntament, sinó que
són plans d’ocupació. I per últim el 45 que és el tema d’en Gorina, que com que ahir ja
ens el va explicar el Lluís, ja estem assabentats.

6. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I  EL PERÍODE MIG DE
PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE DE 2014

Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials s’estableix a l’article 4 la obligatorietat d’elaborar i trametre
al Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat Autònoma,  els informes
trimestrals  sobre  el  compliment  dels  terminis  previstos  per  al  pagament  de  les
obligacions de cada Entitat Local. 

Amb data 30 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel  que  es  desenvolupa  la  metodologia  de  càlcul  del  període  mig  de  pagament  a
proveïdors  de  les  administracions  públiques,  i  les  condicions  i  el  procediment  de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Es dóna compte al ple de la Corporació dels informes de morositat i del període mig de
pagament  a  proveïdors  de  l’Ajuntament  de  Moià  i  el  Museu  Municipal  de  Moià
corresponents al quart trimestre de 2014.

Sr. Santaeugènia.-  Només deixar constància que és l’informe que s’ha de fer cada
trimestre de la mitjana de dies que paga l’ajuntament, la mitjana d’aquest trimestre de
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l’Ajuntament és de 24,19 dies, el Museu és de 3,66 dies i de demores no es paga res.

7. CONEIXEMENT  DELS  ACORDS  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  DE  LA
SESSIÓ DE DATA 21 DE GENER DE 2015

Es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la
darrera sessió plenària ordinària, en la sessió celebrada en data:

21 DE GENER DE 2015

C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Sra. Tarter.- Volíem fer un prec, de les contractacions que es fan de màxima urgència
a l’Ajuntament durant l’any, totes les que s’han fet durant el 2014, no s’han publicat
els anuncis al BOPB, recordar que són perceptius i gratuïts per l’ajuntament, ja vaig
haver d’avisar en el 2013 i es va fer una publicació el febrer del 2014 de totes les que
s’havien fet. Recordar que és una obligació que tenim i que es fes aquesta publicació el
més abans possible.
Llavors, en el tema de Moiàfutur, en el decret 45 consta que l’assessor jurídic que
teníem ja té l’alta i tenint en compte que ell és el secretari nomenat del Consell de
Moiàfutur,  a  veure  si  també  s’incorpora  en  les  seves  feines  com  a  secretari  de
Moiàfutur, i així a veure si ja podem tornar a fer Consell o si només es dedicaria a la
defensa jurídica, em preocupa si reprendrà les feines com a secretari del Consell.
Sr. Guiteras.- Vaig parlar amb ell el dimarts, em va demanar uns dies, em va dir que
continuava en la defensa jurídica, pel què fa l’assessorament a secretaria, n’hem de
parlar, en principi no tenim cap queixa del Jaume, en parlarem tots tres el dilluns, i
també amb la màxima implicada que és l’Anna Maria.

Sra. Tarter.- De seguida que ho tingueu tot clar ens ho feu saber. 
Un altre és el tema de la Masia i l’antic Ajuntament que veiem que hi ha mostres de
color a les façanes, a veure quin projecte hi ha, i també vam veure que a la Masia s’hi
van descarregar sacs de ciment.
Sr.  Capdevila.-  A  la  Masia  es  vol  pintar  la  façana  perquè  els  dos  edificis  de
l’Ajuntament són els únics que no estan pintats, i els sacs de ciment de la Masia són
per refer els arrebossats que falten i es canviaran les canaleres d’uralita, estem en
mans  del  que  fa  la  brigada  i  anem  fent.  Pel  tema  canaleres  es  demanaran
pressupostos i es discutirà. Pel què fa l’Ajuntament Vell es pintarà la façana i es posarà
la bastida per arreglar bé la teulada, perquè vessa com una cistella, i s’aprofitaran
teules velles d’altres edificis que hi ha al Comadran i que es poden aprofitar. Estem
valorant si hi posem una mica d’aïllament abans de tornar a posar les teules.

Sra.  Tarter.-  Agrair  que l’Albert  em va  fer  una visita  d’obra  per  aquí  dalt  i  està
quedant molt bé i a veure tema arxiu com funcionarà. 
L’última pregunta és referent al ple de gener, els dos grups de l’oposició vam presentar
una  proposició  al  tema  de  sol·licitar  a  Diputació  l’adhesió,  hem vist  que  no  s’ha
informat que el ple ha pres aquest acord, el segon acord era enviar-ho al Consorci
perquè n’estiguin assabentats, no hem vist el registre de sortida, no sabem si s’ha
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enviat, si s’ha enviat per correu electrònic, si no s’ha d’enviar, com es farà. Ja estarem
al cas.

Sr. Navarro.- Una el tema del mur del c/ sta. Magdalena, que a l’últim ple l’Albert va
dir algo de la barana, però perquè hem de canviar la barana, si  ja n’hi ha una al
projecte, i el contractista oferta aquella barana i aquell projecte perquè hem de canviar
la barana i perquè no acabem l’obra, si és que la barana la volem abaratir, perquè
semblava que s’havien de fer moltes millores al carrer  i  al final són poquetes, no
entenc perquè hem de buscar la barana més barata, perquè ens farà una altra cosa a
canvi? Perquè sinó valdria la pena acabar l’obra amb el projecte que vam aprovar tots i
donar-la per acabada.
Sr. Clusella.- No és que sigui més barata o més cara. El que va preveure el projecte
és utilitzar un perfil normalitzat, en mercat i en estoc, però no hi és, per tant, s’ha
buscat un perfil que estigui normalitzat i en estoc, amb les mateixes prestacions i que
no sigui d’un cost superior. No era un perfil estandaritzat amb l’acabat d’acer corten, i
el  què es busca és un perfil  que no ho sigui,  li  fem un tractament  perquè tingui
l’aspecte permanentment rovellat, i per això hi ha hagut una mica de feina perquè no
hi hagués un sobrecost el fet que el projecte hi hagués un perfil no normalitzat.

Sr. Navarro.-  El tema de la unitat d’actuació nº1, vas dir que hi havia una reunió,
però no acaben d’entregar  l’obra.  Tampoc se’ls  veu treballar,  si  han d’acabar  que
acabin i ens entreguin l’obra i la puguem recepcionar i poder-ho fer servir.
Que per altra part, quan ens vas dir que s’hauria de canviar algun sentit de trànsit,
consideraríem que el carrer Passarell hauria de ser d’un únic sentit.
Sr. Clusella.-  L’obra està acabada, pendent que ens portin la documentació tècnica
que hi ha d’haver-hi a l’acta de recepció, entre elles els plànols “as built” que vol dir
exactament  tal  com ha  quedat  construït,  que  el  dia  de  demà  ha  de  permetre  a
l’Ajuntament  saber  on  són  totes  les  instal·lacions,  i  de  fer  algunes  comprovacions
tècniques que funcionin; són aquestes petites coses que són més burocràtiques per tal
que es pugui tancar l’obra tal i com ha de ser. Ho estem empenyent moltíssim. És
imminent.

Sr. Navarro.- El conveni dels treballadors deu estar encallat com estava, com l’Oficina
Antifrau.  Llavors,  això  de  l’assessor  també  ens hagués  agradat  conèixer-lo.  M’han
passat unes fotos d’espuma a la riera, que m’han demanat que ho passés.
Sr. Clusella.-  El tema espuma, com Ajuntament, el què podem fer és controlar al
màxim, insistir a l’ACA que la inversió la puguin fer tan aviat com puguin i si pot ser la
nostra la primera. Estem conscienciats amb aquestes fotos i de tant en tant ho vaig a
veure.

Sr. Pladevall.-  Sobre el tema de la barana del c/ Sta. Magdalena em van demanar
perquè no s’acabava i vaig donar aquesta explicació, i em va dir que el problema era
que quan van venir a prendre mides per la barana hi havia molts menys metres en el
projecte que els que hi ha realment allà. És cert això?
Sr. Clusella.- No sé, a mi el que em diu el David és l’altre tema, no em consta, pot
ser "vox populi".
Com us vam explicar en la Junta de Portaveus per la millora dels parcs, ahir vam fer
una carta a Diputació per poder fer un canvi de destí del sobrant que hi ha al Pla
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Romaní de 96.000 €, un canvi de 90.000  per la millora dels parcs i 6.000 per les obres
d’aquí dalt. És una petició que falta que ens responguin.
Sra. Tarter.- D’això a la Junta de Portaveus tinc apuntat 75.000.
Sr. Clusella.- Sí, 75.000 és el que ha de ser l’obra, després hi ha d’haver projecte i
havíem guardat 75.000 que és el que han de definir els arquitectes que els hi hem
donat un 5% de marge que si sortia una actuació una mica més elevada també es
pogués fer i per això hem comptat que entrés tot, fins als 90.000.

Sr. Guiteras.- Només donar compte al ple que avui arrel d’una interpel·lació que ha
fet  el  diputat  David  Bonvehí  a  la  vici  presidenta  s’ha  acabat  de  despertar  el  que
començava a córrer com a rumor no confirmat que era que havíem arribat a un acord
els  alcaldes  amb el  Departament  de  Governació  per  fer  el  procés  participatiu  per
consultar a la gent del moianès si vol o no vol crear la nova comarca. Avui ja s’ha fet
públic. La vicepresidenta no ho ha comunicat però ha dit que ho podíem fer públic. El
dia 22 de març serà la data del procés participatiu. Tenim un acord amb el govern de
quines seran les condicions en les quals es basarà aquest procés participatiu. Aquest
acord verbal es plasmarà el dijous dia 26 de febrer a les 11 del matí aproximadament
amb la vicepresidenta que vindrà al Consorci, esteu tots convidats, a signar aquest
document i fer l’entrega del material, com les urnes i les paperetes, si no totes, d’una
forma  simbòlica.  En  la  interpel·lació  la  vicepresidenta  ha  dit  que  el  Consorci  del
Moianès està obert i operatiu al 100%; quan ha acabat l’he anat a veure i li he dit que
s’havia equivocat i  que ho havia de desmentir,  s’havia d’aclarir  perquè la gent no
tingués  una  confusió  i  així  ho  he  comunicat  a  la  premsa.  Dir-vos  també  que  el
compromís de la Diputació per entrar al Consorci per poder adscriure el Consorci a la
Diputació, pel què fa a l’acord polític hi ha la voluntat de fer-ho però, com ja havíem
dit, no és una cosa fàcil  i  quan hem arribat al nivell  tècnic s’ha vist que era molt
complicat. Per tant, aquest compromís que tenia la Diputació que en el ple de 28 de
febrer s’acordaria i s’iniciaria el tràmit, doncs no podrà ser. Doncs si no tenim aquest
acord, ni hi ha cap document que iniciï  aquest procés, el 28 de febrer estem a la
mateixa situació que el 31 de desembre de 2014; per tant, hem de veure si en aquests
dies el govern i la Diputació ens donen una solució perquè de moment estem al mateix
lloc, ni hi ha acord de la Diputació de Barcelona, s’han iniciat els tràmits tècnics, però
que no passen d’aquí, i no tenim cap document que digui que això tira endavant, per
tant, estem només de paraula, que esperem que sigui amb bona intenció. Estem a la
mateixa situació que fa 2 mesos. Hem de prendre una decisió. Els alcaldes ens vam
reunir  perquè  el  dia  31  de  desembre  vam decidir  tancar  perquè  estàvem en  una
situació “x” i si el 28 de febrer estem en la mateixa situació “x” no hi ha res que hagi
canviat,  per  tant,  les  mateixes  condicions  són  les  que  haurien  de  ser;  anirem
informant.

El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.

A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeixen
intervencions.
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