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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2015, NÚM. 13 
 

Data i hora d'inici: dia 16 de setembre de 2015 a les 20.35 hores 
Data i hora de finalització: dia 16 de setembre de 2015 a les 21.45 hores 
Lloc de la sessió: Sala de Plens  

 
RELACIÓ D'ASSISTENTS 

 
Alcalde-President 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio  

 
Regidors/es 

Sr. Albert Clusella i Vilaseca  
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  
Sra. Núria Reynés i Molist 

Sr. Joan Capdevila i Clarà  
Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León  

Sr. Martí Padrisa i Prieto 
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal 
Sra. Anna Roca i Querol 

Sr. Joan Maria Navarro i Clarà 
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  

Sra. Montserrat Girbau i Passarell 
 
Excusen la seva absència 

Sra. Mireia Cañas i Soler 
 

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

 
Nota: Per problemes de gravació, el següent document es limita a un extracte dels 

acords adoptats en la sessió de ple municipal. 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 

A- ASSUMPTES A DELIBERAR 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 

22/07/2015 
2. PROPOSTA APROVACIÓ PPU DE MONTVÍ        
3. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2015       

 

B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.283 AL 363 DEL 
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2015 

5. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA 

SESSIÓ DE DATA  29 DE JULIOL 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. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 

22/07/2015 
 

Oberta la sessió i llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 22 de juliol 
de 2015, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada per assentiment, 
si no hi ha objeccions per part dels assistents. 

 
Atès que no es proposen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta per unanimitat 

i ordena la seva transcripció al llibre corresponent. 
 

2. PROPOSTA APROVACIÓ PPU DE MONTVÍ      

   
DICTAMEN 

 
Vist allò que disposa la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de Mesures de Prevenció d'Incendis 
Forestals a les Urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la Trama Urbana i el 

Decret que la desplega 123/2005, de 14 de juny, segons la qual els ajuntaments han 
de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i 

les instal·lacions afectades per aquesta Llei. 
 

Atès que correspon al Ple de l'Ajuntament l’aprovació del projecte i del plànol de 
delimitació, el qual, i una vegada aprovat, s'ha de trametre al Departament  
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

 
Vist el projecte i el plànol de delimitació de la franja perimetral de protecció contra 

incendis de la Urbanització Montví de Baix sector B, elaborat per l'Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d'Incendis Forestal de la Diputació de Barcelona. 
 

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

 
ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i 

estassada del sotabosc i el plànol de delimitació en la franja perimetral de baixa 
combustibilitat, de protecció contra incendis, de la Urbanització Montví de Baix sector 
B, elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestal de la 

Diputació de Barcelona. 
 

SEGON.- Sotmetre a informació pública el projecte i el plànol aprovat mitjançant la 
inserció d'anuncis al BOP i al tauler d'anuncis, per un període d'un mes. 
 

TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 
 

QUART.- Sol·licitar informe a la Direcció General del Medi Natural. 
 
Sr. Clusella.- Per aquest projecte que ha estat redactat per la Diputació, ens han 

concedit una subvenció del 90% del cost total. Constarà de dues fases, i la primera per 
la qual hem obtingut la subvenció, serà la neteja de la franja perimetral. La segona 

consistirà en la neteja de l’interior de les parcel·les del perímetre, que anirà a càrrec 
dels propietaris de les parcel·les, però nosaltres haurem de contractar una empresa 
per a portar a terme els treballs de neteja. 

Sra. Tarter.- Nosaltres votarem a favor, creiem que s’ha fet una bona feina per haver 
aconseguit la subvenció però tenim el dubte de qui ha de fer el manteniment una 

vegada feta l’actuació 
Sr. Clusella.- L’execució de la neteja de la franja perimetral és a càrrec dels veïns, 
però ho cobrirem amb la subvenció i l’Ajuntament hi aportarà el 10% del total de la 

subvenció. El manteniment és obligació dels veïns. 
 

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

 
3. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2015       

 
DICTAMEN 

 
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent 
i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per suplements de 

crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits 
d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el 

respectiu servei. 
  
Considerant que amb data dos de setembre de 2015 es va emetre informe de 

Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 

Considerant que amb data dos de setembre de 2015 es va emetre Informe d’avaluació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data dos de setembre de 
2015 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 

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

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2015 del 
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 

finançats amb càrrec a altes en aplicacions d’ingressos i baixes de crèdits d’altres 
aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb el següent resum per capítols: 

 
AJUNTAMENT 

 

Modificació de crèdits 11/2015 

 

INGRESSOS DESPESES 

 
ALTES BAIXES ALTES  BAIXES 

CAPÍTOL I              3.656,33 €  

CAPÍTOL II            6.560,33 €         2.904,00 €  

CAPÍTOL III     
 

          900,00 €  

CAPÍTOL IV     
 

  

CAPITOL V     
 

  

CAPÍTOL VI     
 

  

CAPÍTOL VII               900,00 €    
CAPÍTOL 

VIII     
 

  

CAPÍTOL IX     
 

  

TOTAL 0,00 € 0,00 € 7.460,33 € 7.460,33 € 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es 

considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-

les. 
 
Sra. Reynés.- L’Interventor ja ho va explicar a la comissió informativa. 

Sra. Tarter.- Agrairem es copiï l’explicació de l’Interventor de l’acta de la comissió 
informativa a l’acta del ple, per tal que consti en acta.  

Sr. Guiteras.- Que ho expliqui en Lluís, de nou. 
Sr. Lluís Solé (Interventor).- En aquesta modificació trobem una alta 
extraordinària, per dotar nominativament una subvenció de capital a favor de la 

Fundació Hospital Residència de la Vila de Moià, per import de 900,00 €. Per altra 
banda hi ha hagut la necessitat de suplementar aplicacions pressupostàries destinades 

al Pregó i a la instal·lació elèctrica al parc municipal, per a les actuacions de la Festa 
Major per import de 2.904,00€ i a dotar un 10% de recurs propi per a l’obertura de la 
franja perimetral de la Urbanització de Montví de Baix per un import de 3.656,33€. 

Totes aquestes modificacions es nodreixen de baixes d’altres aplicacions 
pressupostàries. 

 
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb onze vots 

a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen. 
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B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.283 AL 363 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 

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. 283/2015 AL NÚM. 363/2015, 
 

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. 
 

5. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA 
SESSIÓ DE DATA 29 DE JULIOL DE 2015 

 
Es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la 
darrera sessió plenària ordinària celebrada el dia 22 de juliol 2015. 

 
SESSIÓ DE DATA 29 DE JULIOL DE 2015 

 
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

En aquest punt s’incorpora a la sessió el Sr. Joan Maria Navarro i Clarà. 

 
MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS 

CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 
 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria 

de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres 
conflictes internacionals.    

 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 

Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 

que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua 

com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos 
d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la post emergència i 

reconstrucció. 
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L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de 

llavors, amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  

 
 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 

determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i 

protegida. 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, 

en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a 

qualsevol país. 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 

Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que 

cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 

creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 

administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil 

i només 28 places d'acollida. 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 

l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que 

compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el 

desenvolupament. 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 

donin resposta a la situació dels refugiats. 

Per tot això, des de (institució)............................................., es proposa l'adopció 

dels acords següents: 
 

Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

6. Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 

acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin 

a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

7. Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 

millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
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8. Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 

persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

9. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 

de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els 

drets de totes les persones. 

 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 

Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació 

actual i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 

paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran 

de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 

de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de 

totes les persones. 

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 

 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i 

el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir 

les persones sol·licitants. 
 

SISÈ. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 

SETÈ. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  

 
VUITÈ. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 

NOVÈ. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català 

amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

 Assistència en les rutes de fugida 
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 Suport als municipis de la ruta 

 Planificació i gestió de l’acollida  

 Acollida a Catalunya  

DESÈ. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats 

municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de 
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 

 
ONZÈ. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.     
  

Sra. Roca.- Volem deixar palès que volem participar com a poble acollidor. Ens 
adherirem al manifest i començarem a treballar des de diferents sectors i des de 

diferents nivells: polític, tècnic, on s’elaborarà el pla d’acollida i des de les entitats 
socials. 
  

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

 
PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PELS REGIDORS DE CIU EL DIA 
QUINZE DE SETEMBRE DE 2015 

 
Sr. Guiteras.- Només voldria fer un comentari i demanar-vos si és possible rebre les 

preguntes amb més antelació per tal de poder-hi donar una resposta de forma més 
acurada. 
 

Primera: 
Sra. Tarter.- Pregunta pel regidor d’esports, Sr. Josep Antoni Alcantarilla.  

Vista la instància número 265/2015 de 7 de juliol presentada per la Junta Consultiva 
del C.E.Moià, on fan entrega d’un peritatge de la gespa del camp de futbol. Quines són 
les actuacions previstes a partir d’aquestes noves dades? 

 
Respon la pregunta el Sr. Guiteras. 

 
Sr. Guiteras.- S’està estudiant el segon peritatge i haurem de veure si s’adequa al 
que vàrem encarregar a l’Ajuntament.  

Sra. Tarter.- Entenc doncs que s’està fent una comparativa des del juliol fins ara? Ja 
ens diràs. 

 
Segona: 
Sra. Tarter.- No sap si ho porta el Martí Padrisa, regidor de Joventut i Comissió de 

Festes, però li diu a ell.  
Quin cost total ha tingut per l’Ajuntament de Moià el PREGÓ de la Festa Major 

d’enguany? Detallar concepte i import de les factures. 
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Sr. Padrisa.- Hi ha tres factures per un import total de 1.210 €. El regidor detalla els 
imports i els conceptes. 

 

484,00 € J66372467 FESTA MAJOR- VIDEO MAPPING PREGÓ FESTA MAJOR 09/08/2015 

423,50 € 
 

B60801131 
PREGÓ FESTA MAJOR- LLOGUER PROJECTOR DE VIDEO, ÒPTICA, 

COMANDAMENT A DISTÀNCIA, CABLES DE CORRENT, CABLE VGA 

302,50 € 47168890F 
FESTA MAJOR- LOGUER I MUNTATGE MATERIAL DE SO I 

IL.LUMINACIÓ PEL PREGÓ DE FESTA MAJOR 

 
Tercera: 

Sra. Tarter.- Pregunta per la Mercè Bigorra, regidora d’Educació i Divulgació Cultural. 
Quin cost total ha tingut per l’Ajuntament de Moià el Festival Art i Escena del Carrer 

Sant Sebastià? Pot detallar el concepte i l’import de les factures.? 
 
Respon la pregunta el Sr. Martí Padrisa. 

 
Sr. Padrisa.- L’import total del Festival Art i Escena del C/Sant Sebastià dut a terme 

el 2015 és de 1.142,44€. El regidor detalla els imports i els conceptes d’un total de 
vuit factures que són els següents: 
 

344,85€  F65343287 
FESTIVAL  ART I ESCENCA( EX ABRUPTO) - LLOGUER EQUIP DE SO I 
LLUMS 

118,58€  B59996934 
FESTIVAL ART I ESCENA ( EX ABRUPTO) - PÒSTERS, IMPRESSIÓ 
PLOTERS I PLOTERS 70*100 (RECOBERT 80 GR) 

  84,70€  B59401927 
FESTIVAL ART I ESCENA (EX ABRUPTO) - IMPRESIONS DE RODONES EN 
VINIL I LAMINAT AMB SANTEX PER LES CASES 

  60,23€  39357983S 
FESTIVAL ART I ESCENA ( EX-ABRUPTO) - FRUITA I ALIMENTS PELS 
ARTISTES 

  15,19€  A43227628 
J 032/2015- ART I ESCENCA (EX-ABRUPTO)- PAPER HIGIÈNIC MEGARO I 
SERVILL. BICOLOR 

  47,30€  39341476E J 032/2015 -ART I ESCENA (EX-ABRUPTO)- REFRIGERI ARTISTES 

261,36€  A62518121 
FESTIVAL ART I ESCENA (EX-ABRUPTO) -DUES CABINES SANITÀRIES 
PER ESDEVENIMENT 11 JULIOL 

101,33€  46339930J 
FESTIVAL ART I ESCENA (EX ABRUPTO)- MATERIAL VARI FERRETERIA ( 
FIL NYLON, BLISTER SX, BRIDA, PROJECTOR ECO-HALÒGEN, CABL 

 

Quarta: 
Sra. Tarter.- És per la Mireia Cañas, regidora de Participació Ciutadana, però no hi és. 
Quin cost total ha tingut per l’Ajuntament de Moià l’ampliació del termini d’exposició 

pública de l’AVANÇ POUM? Detallar concepte i import de les factures. 
 

Respon la pregunta el Sr. Albert Clusella. 
 
Sr. Clusella.- Les despeses de publicació per l’ampliació del termini d’exposició pública 

de l’avanç del POUM han estat de 662,04 euros i corresponen a les factures i conceptes 
següents: 
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210,00 € S5800004C 
PUBLICACIÓ AMPLIACIÓ TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA AVANÇ DEL 

POUM 

60,00 € P0800000B 
PUBLICACIÓ AMPLIACIÓ TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE 

L'AVANÇ DEL POUM DATA PUBLICACIÓ 03/08/15 

174,24 € A08447369 PUBLICACIÓ AMPLIACIÓ TERMINI EXPOSICIÓ POUM 

217,80 € A08539165 
ANUNCI DE L'AMPLIACIÓ DE TERMINI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DE 

L'AVANÇ DEL POUM DE MOIÀ 

 
Cinquena: 
Sra. Tarter.- Pregunta pel Dionís Guiteras, alcalde. 

Quin cost total ha tingut per l’Ajuntament de Moià el tancament de l’Escola Municipal 
de Música? Detallar cost indemnització, interessos, costes judicials, honoraris advocats 

i procuradors i qualsevol altra despesa associada. 
 
Respon la Sra. Montse Ferrer. 

 
Sra. Ferrer.- Tal i com ja es va informar en un correu de dos de juny de dos mil 

quinze, a dia d’avui s’han pagat 151.165,03€ per les indemnitzacions als professors i 
800€ de costes. No obstant, es tracta d’un procés obert i tenim constància que encara 
ens falta imputar despeses com les del procurador dels tribunals, per exemple. 

 
Sisena:  

Sra. Tarter.- Sra. Anna Roca, regidora de Civisme i Entitats del Tercer Sector, 
En el servei de Centre Obert del mes d’Agost, a quants nens s’ha atès? Hi ha hagut 
cofinançament de les famílies? Si és el cas, en quina ordenança està detallada aquesta 

taxa o preu públic? 
Sra. Roca.- Hi han participat divuit nens. L’activitat es porta a terme amb el 

cofinançament de les famílies, amb un import trimestral de quinze euros. Al mes 
d’agost s’ha cobert també l’alimentació. Està regulat a l’Ordenança 21. 
 

Setena: 
Sra. Tarter.- Sra. Núria Reynés, regidora d’Hisenda, 

L’Ajuntament de Moià té dipòsits bancaris en TERMINI FIX? Si és el cas, de quins 
imports, a quines entitats bancàries i quines són les condicions (termini, interessos, 
etc)? 

Sra. Reynés.- Hi ha un total de 800.000 € en 3 dipòsits bancaris, 400.000€ a 
Catalunya Caixa, 300.000€ al Banc Popular i 100.000€ també al Banc Popular. 

i els detalls de cadascun són els següents: 

DATA I DATA F ENTITAT CAPITAL TAE A 

03-03-15 02-03-16 Catalunya Banc SA 400.000,00 € 0,65% 

25-05-15 24-05-16 Banco Popular SA 100.000,00 € 0,45% 

25-05-15 24-05-16 Banco Popular SA 300.000,00 € 0,50% 

 
PREGUNTES FORMULADES A LA SESSIÓ PER CiU 

 
Sr. Navarro.- Al Ple passat vaig demanar informació de la trobada amb la gent de 

Mauer i per les millores al Parc. Les millores del parc entenc que són millores de 
deficiència del projecte, ja he vist la documentació. 
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Sr. Clusella.- El projecte ja contemplava drenatge i graves, i es va millorar amb més 
material. El drenatge del parc ens preocupa, no només al mur sinó on hi ha els jocs 

infantils. Hi hem d’actuar. 
Sra. Ferrer.- En relació al tema de Mauer, aquesta tarda us he enviat un correu amb 
la relació de despeses i ingressos relacionats amb la seva estada. 

 
Sr. Navarro.- En el darrer ple vam parlar del tema de fer simulacres pels focs, ningú 

m’ha avisat, pensem que ho hem de tenir a punt. 
 
Sr. Navarro.- Vaig demanar el cost de les obres de la Masia, però no m’ho heu fet 

arribar. Voldria la valoració de les obres, tot i que ho hem fet nosaltres, saber el cost 
de les hores de la brigada. 

Sr. Capdevila.- Mentre vàrem fer les obres de la Masia també vam treballar al 
cementiri, per la qual cosa al fer-ho conjuntament ho hem de calcular, ho hem 
d’escandallar. No estem d’acord amb el preu final del lloguer de la bastida i estem 

discutint l’import de l’última factura rebuda, per això no us ho hem enviat. 
Sr. Navarro.- Pensava que ho valoràveu, com quan jo me’n cuidava. Ja ens ho direu. 

 
Sr. Navarro.- Sobre l’enllumenat, l’empresa que controlarà a SECE, no podrà fer 
massa seguiment si paguem 1.800€, no sé si amb aquest preu ho controlaran bé. 

Sr. Clusella.- Hi ha dos conceptes: la direcció d’obra i els plecs, on s’especifica el que 
s’ha de fer. L’enginyer que és el responsable del contracte, ho anirà seguint, sobretot 

la part energètica ja que segons el consum tenim càrregues.  
 
Sr. Navarro.- Entenc que es resoldrà el tema de la piscina, ja que s’han els nens a la 

piscina petita s’han de banyar amb sandàlies de goma. 
Sr. Alcantarilla.- Quan es tanqui la piscina es farà una intervenció. Fa anys que hi ha 

aquest problema, ja que és un tema heretat. Es van prendre mesures preventives: 
vam demanar als pares que els posessin xancletes, vam posar cartells, vam fer 
reunions.  

 
Sr. Navarro.- Per tant el tema de les rajoles trencades de la piscina municipal es 

resoldrà? 
Sr. Alcantarilla.- La Sra. Iolanda Burdó anterior regidora, ja ho tenia en compte i 

tenim pensat de fer-hi una actuació a la primavera per tal que estigui arranjat per la 
propera temporada d’estiu. 
 

Sra. Girbau.- Sobre la recollida de les escombraries aquest estiu, hem vist que havia 
quedat fora de control, sobretot els dies de la Festa Major que els contenidors estaven 

molt plens i no els venien a buidar. Es fa cap planificació pel mes d’agost? 
Sr. Clusella.- A l’agost és ben diferent. Hi ha hagut dues circumstàncies a tenir en 
compte: el canvi de contenidors i que de seguida hem sigut a l’agost. Es fa el 

seguiment des del Consorci de Residus. Han ampliat el servei pels mesos que hi ha 
més afluència de gent. Ha sigut un cúmul de circumstàncies. Es fa un seguiment per 

poder ajustar la unitat, el volum i la freqüència de recollida. 
Sra. Girbau.- Demanem una previsió de cara a l’any que ve, perquè quedin els carrers 
nets. 
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Sra. Girbau.- El conveni que s’està preparant entre l’Ajuntament de Moià i 
l’Ajuntament de l’Estany per la recollida de residus de la Monjoia repercutirà en una 

reducció del cost de la despesa per part de l’empresa adjudicatària? 
Sr. Clusella.- Pel que fa a l’empresa que recull el rebuig no. En relació al Consorci de 
Residus hi ha un nou model de distribució de residus. Hi haurà una modificació del 

conveni del Consorci de Residus, perquè és qui recull i ha assumit el cost del canvi de 
contenidors. 

Sra. Girbau.- Finalitza el contracte de l’empresa que té adjudicada la recollida de 
rebuig. Es prepara ja la nova licitació. 
Sr. Clusella.- Estem estudiant altres formes de gestió i també estem treballant en 

diferents models de plecs 
Sra. Tarter.- Estàs valorant el porta a porta? 

Sr. Clusella.- Hem fet canvi de contenidors i de model. No hi apostem. Els contenidors 
és el model més barat i eficient. Amb el porta a porta hi ha més recollida selectiva, 
però és més costós. 

 
Sra. Girbau.- Pregunta per la sra. Mercè Bigorra.  

Ens pots dir el cost de la Festa Major, les despeses, les partides associades, etc. 
 
Respon el Sr. Josep Alcantarilla. 

 
Sr. Alcantarilla.- Encara falten factures de la Festa Major, quan ho tinguem tot us 

podrem informar. 
 
Sra. Girbau.- Durant el mes d’agost, l’accés al CAP és complex, ja que la plaça està 

ocupada amb activitats. Hem vist un registre d’entrada al respecte i demanem si es 
preveu fer alguna cosa. 

Sr. Capdevila.- Vàrem mirar el projecte i hem parlat amb la coordinadora del CAP. 
Volem delimitar una franja per accés exclusiu al CAP, sense impedir que s’hi facin 
activitats. 

Sr. Guiteras.- Hem d’escoltar les peticions de l’equip mèdic del CAP. 
Sr. Navarro.- Pensem com hi fem els festivals, sense impedir l’accés als usuaris del 

CAP. 
 

Sra. Tarter.- En el ple passat vam parlar del conveni de la UTE. A la signatura hi 
figura la recepció de l’obra. Hi ha un calendari amb la previsió de les obres que es 
varen comprometre a fer? 

Sr. Clusella.- Ho estem treballant, estem buscant pressupostos i es farà aquest any. 
A veure si podem aprofitar les màquines per alguna altra actuació que haguem de fer 

durant el 2015. 
 
Sra. Girbau.- No tenim accés a l’aplicació Moià-Resol, respecte a les deficiències de la 

via pública. Demanarem el llistat de peticions mensualment. No sabem com es 
gestionen. 

Sr. Clusella.- Explica com funciona l’aplicació de Moià-Resol. 
 
Sra. Tarter.- Pregunta per la Núria  Reynés. 

Referent a la sortida 624/2015, que és un requeriment a l’empresa que gestiona el 
CAADM, hi troben divuit gossos de més. El nucli zoològic és de cinquanta gossos i n’hi 
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ha seixanta vuit. Em podeu dir quantes baixes, entre adopcions i morts de gossos hi va 
haver el mes de maig? 

Sra. Reynés.- Al centre ahir hi havia 47 gossos. Us passarem les altes i les baixes. 
Sra. Tarter.- Si se’ls fa un requeriment volem saber què passa amb els seixanta 
gossos que es varen comptabilitzar, i quines mesures s’han pres al respecte. 

Sra. Reynés.- Quan la tècnica ho tingui acabat us ho direm. 
 

Sra. Tarter.- Pregunta per la Mireia Cañas, però no és present a la sessió. 
Sobre les seves reflexions a l’article de la revista La Tosca, volíem saber si s’havia 
mirat l’auditoria del registre d’entrada, ja li demanarem al proper ple.  

Sobre el tema de la constitució dels grups polítics, els advocats de CiU hi estan 
treballant. 

Sr. Guiteras.- Entenc doncs que ja no en parlarem? 
Sr. Navarro.- Ens asseurem per parlar-ne. 
 

PREGUNTES FORMULADES A LA SESSIÓ PER ARAMOIÀ 
 

Sr. Clusella.- Demana als regidors de CIU que facin les seves aportacions en relació al 
projecte de Les Faixes. 
Sra. Tarter.- És un tema personal. Tinc un problema. Les quanties no coincideixen (hi 

ha diferències en els amidaments). No hi ha el projecte penjat al web. 
Sr. Clusella.- Abans de penjar-lo al web l’hem d’aprovar. 

Sr. Navarro.- Jo no hi entenc, ja m’ho he mirat. 
  
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta 

acta. En dono fe. 
 

A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeixen cinc  
intervencions. 
 

 
 


