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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015, NÚM. 15 
 

A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació per 
a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, del present Ple. 
 

Data i hora d'inici: dia 24 de novembre de 2015 a les 20.35 hores 
Data i hora de finalització: dia 24 de novembre de 2015 a les 22.25 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. Josep Antoni Alcantarilla i León  
Sr. Martí Padrisa i Prieto 

Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal 
Sra. Mireia Cañas i Soler 

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 
Sr. Joan Capdevila i Clarà  
 

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

 
ORDRE DEL DIA 

 
A- ASSUMPTES A DELIBERAR 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 

16 DE SETEMBRE I 28 D’OCTUBRE DE 2015 

2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 15/2015    

3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I L’AJUNTAMENT DE L’ESTANY PER A LA 
RECOLLIDA DE RESIDUS EN L’ÀMBIT DE LA MONJOIA  

4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS I LA SEVA ADSCRIPCIÓ 
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AL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS 

5. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS 

QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS SEGONS 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS GENERALS DE 20 DE DESEMBRE DE 2015       

B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ 

CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 

7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.364 AL 444 DEL 
2015 

8. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES 
SESSIONS DE DATES 9 I 23 DE SETEMBRE, 7 I 21 D’OCTUBRE I 4 DE 

NOVEMBRE 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 LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 
16 DE SETEMBRE I 28 D’OCTUBRE DE 2015 

 
Oberta la sessió i llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 16 de 

setembre de 2015 i de la sessió extraordinària de data 28 d’octubre de 2015, que s’ha 
lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada per assentiment, si no hi ha 
objeccions per part dels assistents. 

 
Es formulen les següents esmenes: 

 
Sra. Tarter.- La del 16 de setembre vaig fer una sèrie de constatacions a la secretària 

per correu electrònic que si ja s’han introduït cap problema. Llavors, en relació a les 
Faixes, que consti en acta que hi ha dos projectes.   
 

El Sr. Alcalde proposa que es resolgui aquest error material fent la inclusió en l’acta 
definitiva, declara aprovades les actes per unanimitat i ordena la seva transcripció al 

llibre corresponent. 
 
2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 15/2015   

  
DICTAMEN 
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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 nou de novembre de 2015 es va emetre informe de 

Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 

Considerant que amb data onze de novembre de 2015 es va emetre Informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data onze de 
novembre 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 divuit 

de novembre de dos mil quinze amb nou vots a favor d’Ara Moià i tres abstencions de 
CIU, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents.  

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2015 del 
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 

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

 
AJUNTAMENT 

 

Modificació de crèdits 15/2015 

 

INGRESSOS DESPESES 

 
ALTES BAIXES ALTES  BAIXES 

CAPÍTOL I         

CAPÍTOL II               800,00 €         4.787,95 €  

CAPÍTOL III     
 

  

CAPÍTOL IV     
 

  

CAPITOL V     
 

  

CAPÍTOL VI            3.987,95 €    

CAPÍTOL VII     
 

  

CAPÍTOL VIII     
 

  

CAPÍTOL IX     
 

  

TOTAL 0,00 € 0,00 € 4.787,95 € 4.787,95 € 

 
 

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 resoldre-

les. 
 

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

Sra. Reynés.- El que havíem dit era comprar material immobilitzat per tenir a 
l’Ajuntament i evitar despeses de lloguer, com l’equip de música, del que us hem 
passat 3 pressupostos. La plaça del cap, posar els bancs que també tenim els 

pressupostos. El tema de la Masia que era perquè hi havia tot de factures a entendre 
de les obres de rehabilitació que s’han fet, ens demaneu una factura que falta que de 

seguida que torni el Joan Capdevila ja ho gestionarà per tramitar amb urgència perquè 
ens la passin i la passarem a tots els regidors. 
 

Sr. Navarro.- Nosaltres a la comissió ja vam dir que votaríem en contra perquè se’ns 
ha donat tota la documentació quan la vam demanar al veure la modificació de crèdit, 

pensem que se’ns hauria d’explicar abans de demanar la modificació de crèdits; a més, 
hi ha un altre tema que ens sap greu, que a l’anterior legislatura pel tema del cap es 
va dir que hi aniríem els 3 caps de llista a mirar-ho i decidir el què hi fèiem i ens hem 

trobat una modificació de crèdits que es posen uns bancs, entenem que és el vostre 
projecte i us ho heu d’aprovar. Ja entenem que l’equip de música ens estalviem el 

lloguer i abans l’Ajuntament ja n’havia tingut i esperem que es tindrà cura i duraran 
molts anys. 
 

Sra. Reynés.- Això que comentes que voleu participar, crec que tots els regidors 
pensem que no hi ha cap problema i que, quan diem millores d’obres o altres, sereu 

benvinguts a fer les vostres propostes per escrit i si s’escau trobar-nos i parlar-ho tots 
junts. 
 

Sr. Guiteras.- De fet aquests 4 bancs formen part de tot el procés que vam fer al 
parc. 

 
Sr. Navarro.- Ens vau dir que estaven dibuixats però no tenien res a veure. 
 

Sr. Clusella.- El cost no té res a veure, perquè es paga amb recursos propis, però sí 
que la distribució de l’espai es va fer una acta on hi constaven i era també un bon 

moment per poder-ne parlar. 
 

Sra. Tarter.- Aquests bancs ho vau aprovar en una Junta de Govern. 
 
Sr. Guiteras.- Sí, però els col·locarem com s’ha decidit. 

 
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels dotze regidors 

assistents del total de tretze que integren el consistori, amb nou vots a favor dels 
regidors d’Ara Moià i tres vots en contra dels regidors de CIU, aprova el present 
dictamen. 

 

3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I L’AJUNTAMENT DE L’ESTANY PER A LA 
RECOLLIDA DE RESIDUS EN L’ÀMBIT DE LA MONJOIA  

 

DICTAMEN 
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Vist que dins el pla d’agrupació d’àrees completes de contenidors de recollida de 

residus pel foment del reciclatge està previst poder retirar els contenidors situats a la 
Monjoia, els quals són només de rebuig. 
 

Vist que la forma més adequada per a prestar el servei de recollida als veïns de la 
Monjoia és que es dipositin els residus, als contenidors del municipi de l’Estany que es 

troben a la sortida de la població. 
 
Considerant que els veïns de la Monjoia han manifestat estar d’acord amb aquesta 

modalitat de prestació del servei, tenint en compte que en cap cas el cost del servei es 
veuria incrementat per la present proposta de recollida de residus. 

 
Considerant que l’Ajuntament de l’Estany ha mostrat la seva conformitat amb la 
proposta sempre i quan el sobre cost que els suposi sigui compensat amb la utilització 

puntual del camió cistella de què disposa l’Ajuntament de Moià, en moments puntuals i 
pel temps necessari, prèvia petició i previ acord entre les parts. 

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

següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de cooperació interadministrativa entre els 

Ajuntaments de Moià i L’estany per  a la recollida de residus en l’àmbit de la Monjoia. 
 

SEGON.- Notificar els presents acords als interessats d’acord amb l’establert als 
articles 58 i 59 de la Llei 30/1992 de 26 e novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions públiques i del Procediment Administratiu comú i emplaçar a 

l’Ajuntament de l’Estany per a la seva signatura. 
 

TERCER.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president de 
conformitat amb l’establert a l’article 21.1b) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases 

de règim local, per a subscriure el mencionat conveni de cooperació i per a la 
formalització dels presents acords. 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
MOIÀ I L’AJUNTAMENT DE L’ESTANY PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS EN 

L’AMBIT DE LA MONJOIA. 
 
Moià a ....... de ......... de dos mil quinze 

 
REUNITS: 

 
D’una part DIONÍS GUITERAS I RUBIO, actuant com a Alcalde President de 
l’Ajuntament de Moià, segons és públic i notori, assistit de la Secretària Accidental 

ANNA MARIA MARTÍ TANTIÑÀ, que dona fe de l’acte, 
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De l’altre, el senyor SALVADOR TRESSERRA I PURTÍ, actuant com a Alcalde 
President de l’Ajuntament de l’Estany, segons és públic i notori. 

 
EXPOSEN 
 

Reconeixent-se mútuament capacitat i competència per a la subscripció d’aquest 
CONVENI  DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA, han decidit atorgar-lo en base als 

següents 
 
ANTECEDENTS 

 
L’Ajuntament de Moià ve prestant el servei de recollida  de residus de fracció de rebuig 

dels veïns de la Monjoia essent aquest servei incomplet (només es dóna rebuig). 
 
Atesa la distància que s’ha de recórrer en aquest sentit i la ineficiència que provoca el 

trasllat dels camions pels camins rurals fins a la Monjoia fa necessari trobar una 
fórmula més eficient tant pels veïns afectats com per la pròpia administració. 

 
Atès que la fórmula més adequada de prestar el servei de recollida de residus és que la 
recollida es produeixi, en els contenidors de la sortida del municipi de l’Estany, a la 

glorieta de l’entrada, donat que pels propis veïns és la distància més curta i eficient a 
recórrer per tal de dipositar-los. 

 
Atès que per part de l’Ajuntament de l’Estany es veu factible aquesta solució sempre 
que per part de l’Ajuntament de Moià es pugui compensar aquest sobre cost que li 

suposarà, amb la utilització puntual del camió cistella de què disposa el propi 
Ajuntament de Moià pel temps necessari i sempre amb previ acord els dies de poda 

dels arbres, i per instal·lar els llums de nadal i el canvi dels llums quan es requereixi. 
 
Atès que el cost que suposaria pels veïns la recollida de residus, és molt superior al 

que fins a la data se’ls aplica i que en cap cas es veurà incrementat per aquesta 
proposta de recollida i que es veurà compensada amb aquest conveni 

interadministratiu entre els dos Ajuntaments. 
 

Atès que aquesta solució té caràcter provisional fins que es pugui determinar una 
millor reordenació de la recollida de residus en l’àmbit comarcal. 
 

Per tot l’exposat i en virtut del que estableix l’article 25 de la LBRL respecte a les 
competències dels municipis, el que estableixen els articles 5 a 8 de la Llei 30/1992 de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques que contemplen la naturalesa i 
clàusules dels instruments de col·laboració on s’estableix en l’article 3.1 que les 
administracions actuen d’acord amb els principis d’eficàcia i en el seu apartat segon 

estableix que les administracions públiques en les seves relacions es regeixen pel 
principi de cooperació i col·laboració i en la seva actuació pels criteris d’eficiència i 

servei als ciutadans. 
 
Atès el que específicament estableixen els articles 6 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 

en l’àmbit municipal estableix el caràcter voluntari en les relacions administratives de 
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cooperació econòmica i tècnica en assumptes d’interès comú podent-se dur a terme 
mitjançant consorcis o convenis administratius. 

 
Atès que doctrinalment, s’ha vingut assenyalant que dins les relacions 
interadministratives s’hi poden distingir dos tipus, uns que tenen per objecte garantir 

l’adequada coordinació de l’exercici de competències i interessos que puguin qualificar-
se de concurrents i un segon grup que té el seu fonament en el principi de cooperació i 

col·laboració en l’exercici de les seves competències o prestació de serveis. 
 
Atès doncs que els convenis interadministratius constitueixen un acord de voluntats 

entre dos o més ens públics que s’instrumentalitzen mitjançant un negoci jurídic 
bilateral de caràcter organitzatiu i que tenen per objecte la regulació inclús la 

disposició de l’exercici de les competències dels propis ens. 
 
Atès que com afirma la doctrina, en concret el professor Martín Rebollo, al estar davant 

d’un conveni de col·laboració, la seva cooperació s’articula, es regeix pel que respecta 
a la tècnica  de base consensual, pel principi de voluntarietat, sigui quin sigui l’objecte 

pel que s’utilitzi. 
 
Atès doncs que al tractar-se d’un conveni de caràcter potestatiu, negociat i no 

obligatori, el caràcter voluntari es constitueix com un element base del mateix.  
 

Atès el que disposa la Sentència del Tribunal Suprem 4634/1999, de 20 d’abril quan 
diu: “No cabe duda que era jurídicamente posible un concierto-convenio que la 
sentencia impugnada califica de colaboración institucional, que se formula en términos 

amplios, pero que otorga a la  corporación local una función plena de colaboración, sin 
otros límites que los derivados del interés público, el respeto al ordenamiento jurídico y 

los principios de buena administración, al amparo de los artículos 57 y siguientes de la 
Ley de Bases del Estatuto del Régimen Local, siguiendo criterios jurisprudenciales 
reiterados en esta Sala (por todas, la Sentencia de 18 de julio de 1997)”. 

 
Atès el que es disposa en la Sentència del Tribunal Suprem 7092/2000, d’11 de juliol 

estableix que: “El artículo 57 de la LBRL se refiere a los convenios administrativos 
como instrumentos de cooperación económica, técnica y administrativa entre la 

administración local y las administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. Estos convenios tienen la misma significación en el ámbito de las 
relaciones administrativas entre entidades locales, y a los que resulta aplicable el 

principio de que, en ningún caso, pueden suponer alteración o renuncia de las propias 
competencias legalmente atribuidas...No cabe duda que resulta jurídicamente posible 

convenios de cooperación interadministrativa de carácter económico, técnico o 
administrativo entre entidades locales, incluso en términos amplios, sin otros límites 
que los derivados del interés público, el ordenamiento Jurídico y los principios de 

buena administración ( arts. 57 LRBRL y 111 TRRL aprobado por RDLeg. 781/1986, de 
18 de abril)..”   

 
Ambdues parts, reconeixent-se mútuament competència i capacitat per a subscriure el 
present conveni, han decidit formalitzar-lo d’acord amb els següents, 

 
PACTES 
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PRIMER.- L’Ajuntament de l’Estany autoritza a l’Ajuntament de Moià a què els veïns 

de l’àmbit de La Monjoia puguin dipositar els residus als contenidors ubicats a la 
sortida del municipi de l’Estany, a la glorieta d’entrada. 
 

SEGON.- L’Ajuntament de Moià, autoritza a l’Ajuntament de l’Estany prèvia petició i 
conformitat, a utilitzar el camió cistella per a la instal·lació dels llums de nadal, la 

realització de la poda i en moments puntuals pels canvis de llums que precisin, de 
l’ordre d’unes deu jornades durant l’any. 
 

TERCER.- Els dies assenyalats per a l’ús del camió cistella seran consensuats 
prèviament entre les dues administracions i atenent les necessitats del servei. Així 

mateix el conductor del camió cistella, acreditant que disposa del permís de conduir 
corresponent, serà degudament autoritzat per l’Ajuntament de Moià per a la seva 
conducció per carretera per al trasllat del vehicle de Moià a l’Estany. 

 
QUART.- L’Ajuntament de l’Estany contractarà, si s’escau, les assegurances 

necessàries per a cobrir les responsabilitats civils que es poguessin derivar de 
qualsevol possible dany ocasionat per l’ús del camió cistella, quedant l’Ajuntament de 
Moià, eximit de qualsevol responsabilitat. 

  
I, en prova de conformitat, les parts compareixents signen el present conveni per 

duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data senyalats “ut supra”. En dono fe. 
 
Sr. Clusella.- És l’àmbit de la Monjoia, que és terme municipal de Moià, actualment hi 

ha 5 contenidors i donen servei en aquests habitatges que estan fora de la zona 
urbana. La taxa que paguen com habitatge a zona no urbana i el fet que tinguin un 

servei pròxim no és just respecte els habitatges de zona no urbana que hi ha al terme. 
Un dels accessos principals que hi ha per anar a la zona és a través de l’Estany i, per 
tant, podria ser que l’Ajuntament de l’Estany no hi estigués d’acord que deixéssim de 

prestar aquest servei amb contenidors perquè la població d’allà és molt possible que 
utilitzés els contenidors de l’Estany i per això ens hem posat d’acord amb l’Ajuntament 

de l’Estany i hem fet aquest conveni per poder retirar aquests contenidors a canvi de la 
utilització del camió cistella que és un interès que tenia l’Ajuntament de l’Estany. 

 
Sra. Tarter.- La posició del grup és votar a favor del conveni perquè tota cooperació 
pensem que és positiva. Nosaltres entenem que aquest conveni implica una 

modificació del contracte d’escombraries i, per tant, estaríem pendents de rebre la 
proposta de modificació del contracte, ja que entenem que és competència plenària i 

voldríem saber quan tens previst de portar aquesta modificació al Ple. 
 
Sr. Clusella.- Doncs ho haurem de portar al següent Ple. 

 
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 DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 

PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS I LA SEVA ADSCRIPCIÓ 
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AL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS 
 

DICTAMEN 
 
Relació de fets  

 
Atès que l’Ajuntament de Moià és membre del Consorci per a la promoció dels 

municipis del Moianès. 
  
Atès que la Junta General del Consorci per  la promoció dels municipis del Moianès, en 

sessió extraordinària de data 9 de novembre de 2015, va adoptar  entre d’altres els 
següents acords que tenen implicació amb la modificació dels Estatuts del Consorci del 

Moianès, i que cal que per aquesta aprovació sigui ratificada pels ens consorciats  
 

“PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta General del 

Consorci en sessió de 29.12.2014 pel qual s’inicià la tramitació de la modificació 
dels estatuts del Consorci condicionat a la incorporació de la Diputació de 

Barcelona com a membre de ple dret del Consorci, per les raons exposades en la 
part expositiva del present dictamen. 
 

SEGON.- Acceptar la incorporació del Consell Comarcal del Moianès com a 
membre de Ple dret al Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.  

 
TERCER.- Declarar que, de conformitat amb l’establert en l’art. 24.6 del Real 
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 

la llei de Contractes del Sector Públic, el Consorci per a la promoció dels 
municipis del Moianès ostenta la condició de mitjà propi i servei tècnic del 

Consell Comarcal del Moianès, per a tasques tècniques i administratives, incloent 
la gestió de subvencions. 
 

QUART.- A conseqüència dels anteriors acords i per tal que aquests tinguin el 
seu reflex en la norma estatutària del CPMM, iniciar de nou el procediment 

per la modificació dels estatuts del Consorci per a la promoció dels municipis del 
Moianès per a la seva adaptació a les prescripcions introduïdes per la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic, 
modificació que recollirà, entre altres aspectes, l’adscripció del Consorci per a la 

promoció dels municipis del Moianès al Consell Comarcal del Moianès, i així 
poder donar compliment a la DT 6a de la LRSAL; així com la declaració de la 

condició de mitjà propi i servei tècnic  del CPMM respecte el Consell Comarcal 
del Moianès conforme estableix l’art. 24.6 del TRLCSP paràgraf tercer. 
 

CINQUÈ.- Aprovar la modificació inicial dels Estatuts del Consorci per 
adaptar-los a la normativa vigent segons es detalla en el document adjunt 

Annex 2. 
 
SISÈ.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant trenta dies, a 

efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
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anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació. 

 
SETÈ.- Acordar que, transcorregut el termini d’informació pública, si no 
es produeixen al·legacions ni reclamacions  els acords esdevindran definitius. 

 
VUITÈ.- Condicionar l’efectivitat de la modificació estatutària esmentada al 

compliment del procediment previst a l’article 322 – en connexió amb l’article 
313 – del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis  dels Ens locals, de 13 de juny 
de 1995 i, en conseqüència, a la ratificació de la modificació per part de 

cadascun dels ens i entitats consorciades. 
 

NOVÈ.- Publicar el text íntegre dels estatuts, un cop aquests esdevinguin 
definitius, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i inserir una referència 
de la dita publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
DESÈ.- Comunicar els precedents acords, a les entitats consorciades perquè 

adoptin els presents acords, realitzin els tràmits corresponents d’informació 
pública i deleguin els tràmits al Consorci per la publicació. Comunicar també un 
cop hagin esdevingut definitius, a la secció corresponent del Registre d’entitats 

locals de Catalunya, i altres entitats que es considerin als efectes escaients. 
 

ONZÈ.- Facultar àmpliament i expressament la Presidència per a l’adopció de 
quantes resolucions i la signatura de quants documents siguin necessaris per a 
la formalització dels precedents acords, així com per realitzar les esmenes del 

Conveni, si s’escau . 
 

DOTZÈ.- Comunicar a el present acord al Consell Comarcal del Moianès , al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri 
d’Hisenda, i als organismes pertinents.”  

 
FONAMENTS DE DRET 

 
 Llei estatal 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local.(LRSAL)  
 Llei Estatal 15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector públic i 

altres Mesures de Reforma Administrativa  

 Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen 

reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament 
l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci  
preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha 

de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i 
acordada  amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als 

articles 313 i següents. 
 La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del 

nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la 

LRBRL i 313.2 ROAS. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data divuit 
de novembre de dos mil quinze, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 

següents  
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la 

promoció dels municipis del Moianès, aprovada per la Junta General del Consorci en 
sessió 9 de novembre de 2015. 
 

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per a la 
promoció dels municipis del Moianès, restant el contingut d’aquests articles com es 

detalla en document Annex 1 al present dictamen. 
 
TERCER.- Encomanar al Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, la 

realització dels següents tràmits: 
 

- Tràmit d’informació pública amb caràcter col·lectiu i determinar que els anuncis 
relatius als acords tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que hauria de 
publicar separadament cada entitat consorciada que consistirà en la publicació 

conjunta dels acords de els entitats consorciades pel termini de trenta dies 
hàbils, a efectes d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la 

inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i als taulers d’edictes 
del Consorci disposant que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o 

suggeriment durant el termini d’informació pública, la modificació estatutària 
que ara s’aproven inicialment es considerà aprovada definitivament sense 

necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
- Publicació al Butlletí Oficial de la Província de l’aprovació definitiva de la 

modificació dels estatuts, així com del text íntegre dels Estatuts definitivament 
aprovats, entrant en vigor un cop transcorreguts quinze dies a comptar de la 

seva total publicació, així com publicació del corresponent anunci al Diari Oficial 
de la Generalitat , anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en el 

que s’hagi publicat íntegrament el seu text. 
 
- Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del 

Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a 
efectes de la inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats Locals de 

Catalunya i altres entitats que es considerin.  
 
QUART.- Acordar que, transcorregut el termini d’informació pública, si no es 

produeixen al·legacions ni reclamacions, els acords esdevindran definitius. 
 

CINQUÈ.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde/ssa de l’Ajuntament per tal que pugui 
subscriure la documentació necessària, i dictar les disposicions complementàries i 
oportunes  per fer efectiu el present acord. 
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ANNEX 2 – RELACIÓ DE TRÀMITS PER A LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER TAL DE FER EFECTIVA LA 

INCORPORACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS COM A MEMBRE DE 
PLE DRET I L’ADSCRIPCIÓ A AQUEST PER PART DEL CONSORCI 
 

A continuació es detallen els tràmits administratius que s’ han de realitzar en el marc 
de l’expedient esmentat en l’encapçalament. Així, una vegada  notificat l’acord adoptat 

per la Junta General del Consorci en sessió de 9.11.2015 als membres del Consorci, els 
següents tràmits són: 
 

 Cada Ajuntament i entitat consorciada: Acord inicial de la modificació 
d’Estatuts del Consorci, amb totes les previsions (informació pública i 

encàrrec per a la tramitació i aprovació definitiva si no es formulen al·legacions), 
adoptat pels plenaris de totes les entitats locals membres del Consorci. 
Aprovació dels acords per part de les entitats  que formen part del Consorci. 

 Cada Ajuntament i entitat consorciada: Tramesa dels certificats dels 
acords de Plens de cada entitat al  Consorci  

 Tràmit Informació pública s’encarregarà al CONSORCI DEL MOIANÈS  en 
l’acord que prengui cada entitat (ja està previst en  model que us adjuntem)  

 Encomanar el tràmit d’Informació pública de 30 dies al BOPB, al 

DOGC i taulell d’edictes (art.313.3 ROAS, en relació amb el 160) 
 La informació pública serà en un únic anunci que es realitzarà al 

final un cop rebut l’últim acord de Ple, on es detallaran tots els 
acords de Plens i que es penjarà a cada tauler de cada Ajuntament 
el mateix edicte, així com al BOP i al DOGC, i es donarà al 

possibilitat de que les al·legacions es puguin presentar en qualsevol 
del Registres dels ens locals que en formen part  

 Respecte la publicació la Diputació aconsella adoptar el sistema 
d’anunci col·lectiu, i encarregar a una de les administracions 
públiques que ho assumeixi, amb la qual cosa si així ho acorden les 

entitats consorciades en el moment de fer l’aprovació inicial, aquest 
anunci substituirà el que haurien de publicar cadascuna d’elles de 

forma separada. 1 
 En cas d’anunci col·lectiu, l’ens que resulti receptor de l’encàrrec de 

gestionar la publicació conjunta, serà al que s’hauran d’enviar els 
certificats dels acord d’aprovació adoptats per cadascun dels ens 
consorciats, perquè es puguin detallar en l’anunci d’informació 

pública. 
 

 Cada Ajuntament i entitat consorciada: Emissió d’un Certificat del 
resultat d’informació pública. Els certificats els hauran d’emetre 
tots els ens locals i remetre’ls al Consorci, el qual serà 

l’encarregat de fer un certificat general per incorporar-lo a 
l’expedient, i procedir a l’anunci d’aprovació definitiva. 

 Transcorreguda la informació pública sense al·legacions, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Si s’han formulat al·legacions, el 

                                                 
1
 El model d’acord a adoptar que els hem tramès recull aquesta formula per a l’encarrec al Consorci per formular anunci 

col.lectiu 
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Consorci i tots els ens consorciats hauran de resoldre-les i adoptar els 
corresponents acords d’aprovació definitiva. 

 Consorci del Moianès: Notificació a tots els membres de l’aprovació 
definitiva de la separació i modificació d’estatuts 

 Consorci del Moianès: Publicació de l’aprovació definitiva al BOPB i 

referència DOGC incloent la modificació estatutària 
 Consorci del Moianès: Comunicació a la DGAL de la separació de la 

Diputació i modificació dels estatuts per a la seva inscripció en el Registre 
d’Entitats Locals 

 

Sr. Guiteras.- El que fem és l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del 
Consorci, que ho hem de fer tots els membres del Consorci, tots els Ajuntaments i 

Consells Comarcals que en formen part, per adscriure el Consorci del Moianès al 
Consell Comarcal. Evidentment anem tardíssim de temps, però s’ha de fer, ho vam 
intentar fer seguint els consells del Departament de Governació de fer-ho a la 

Diputació de Barcelona, com ja es preveia, els tràmits eren molt llargs i al final ja no 
tenia cap sentit, per tant, un cop tingut i constituït el Consell Comarcal el que fem és 

modificar-lo i adscriure el que és natural i normal, perquè amb el tràmit el mes curt 
possible el Consorci pugui desaparèixer i les tasques que ha portat a terme el Consorci 
les assumeixi el Consell Comarcal. Això ha estat un cavall de batalla terrible, tant 

abans com després de la consulta i del procés participatiu en el qual la ciutadania del 
moianès va expressar la seva voluntat d’esdevenir comarca i que si una cosa em sap 

moltíssim greu és que durant els mesos abans d’aconseguir arribar a un acord i fer la 
creació de la comarca, durant la campanya electoral i fins i tot després, algunes 
persones, es van fer un fart de dir que l’adscripció del Consorci del Moianès seria 

d’obligat compliment i vindria dirigida pel Ministeri d’Hisenda i d’Administracions 
Públiques de Madrid, es va dir per activa i per passiva que això era una exageració i 

que s’intentava manipular a la ciutadania i el què ha estat, com ha estat durant tot 
aquest temps en els diferents Consorcis, ha estat una realitat, com en el Consorci del 
Lluçanès que el més de febrer el Consell Comarcal d’Osona va rebre la notificació del 

ministeri d’hisenda que s’adscrivia el consorci del lluçanès al consell comarcal d’osona. 
Em sap moltíssim greu que això no s’hagués fet públic i que durant tot aquest temps, 

que el desgast ha sigut enorme per part de tots, que això no s’hagués dit i que no 
s’hagués tingut en compte. Sort en tenim que el Consorci del Moianès ha estat una 

entitat des dels seus inicis, per tant, mèrit de tots i de totes les formacions polítiques 
que hi han participat, un ens absolutament sanejat, ben gestionat i això ha permès 
que en la llista d’entitats, consorcis que s’han hagut d’adscriure han passat per davant 

els que estaven en una situació econòmica precària, amb dèficit i en canvi els que 
estaven ben gestionats no els hi ha tocat encara. Podem estar contents que ha sortit 

bé. 
 
Sra. Girbau.- Respecte el que vas dir a la Comissió Informativa, nosaltres hem estat 

parlant amb la gent afectada, amb els que et vas sentir una mica ofès pel que van dir 
en campanya electoral, nosaltres no ens posicionarem, a nivell de partit tenim el 

nostre posicionament, que ja el coneixeu, i aquesta persona ens va comentar que no 
tenia coneixement el dia 1 de febrer, que el Consorci del Lluçanès estigués adscrit al 
Ministeri, crec que és un tema que no l’hem de parlar al ple de Moià i que no forma 

part dels assumptes nostres i que si tens alguna cosa amb aquesta persona, l’hauries 
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de parlar amb ella, realment les posicions totes són vàlides, ell té la seva i tant 
respectable és l’una com l’altra. 

 
Sr. Guiteras.- Jo no estic parlant de ningú en concret, no sé de qui parleu. 
 

Sra. Tarter.- Volia afegir un tema, que no sé si estava malament, a la web del 
Ministeri d’Hisenda es pot consultar tots els ens locals i el Consorci del Lluçanès posa 

que està inscrit al Consell Comarcal d’Osona, si no ho recordo malament, des del 2012 
i el febrer de 2015 hi ha els altres consorcis que estan inscrits. 
 

Sr. Guiteras.- Doncs no, no és així.   
 

Sra. Tarter.- Era només per aclarir-ho.   
 
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 el present dictamen. 
 

5. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS 
QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS SEGONS 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS GENERALS DE 20 DE DESEMBRE DE 2015 

 
DICTAMEN 

 
Resultant que per Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre, es va efectuar la 
convocatòria d'Eleccions Generals que tindran lloc el dia 20 de desembre de 2015, i de 

conformitat amb l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, que regula la designació per sorteig dels Presidents Vocals i Suplents de les 

Meses electorals, s’ha de procedir a la designació per sorteig públic entre la totalitat de 
les persones incloses a la llista d’electors del cens electoral.  

 

Atès que segons l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de 

Zona, la celebració del sorteig públic per a la designació dels membres que formaran 
les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els dies 25è i 29è posteriors a la 

convocatòria. 
 
Vist l’acord de la Junta Electoral de Zona de Manresa de 30 d’octubre de 2015, pel qual 

s’acorda, la delegació en els secretaris dels ajuntaments de la supervisió del sorteig i 
posterior signatura de les notificacions dels nomenaments. 

 
Vist que per a la celebració del sorteig s’utilitzarà un programa informàtic d’extracció 
de components de les meses electorals, proporcionat per l’Oficina del Cens Electoral i 

elaborat per l’INE, el qual compleix els requisits exigits en la normativa per a la 
designació dels components de les meses electorals. 

 
Vist que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació incorporada 
per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de Mesa les 

persones que siguin majors d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens electoral de 
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cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser President disposar del 
títol de Batxiller o FP-II i, subsidiàriament, Graduat Escolar o equivalent. 

 
Resultant en virtut de reiterats acords de la Junta Electoral Central (Acord de 9 de 
febrer de 2.000), que la designació dels membres que han de formar part de les meses 

electorals correspon als ajuntaments en Ple, en sorteig públic. 
 

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

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Procedir, en presència dels assistents, a realitzar el sorteig públic amb 
l’objecte de designar els Presidents i Vocals de cada Mesa Electoral, així com a dos 

suplents per a cadascun dels membres de la mesa, per a les Eleccions Generals que 
tindran lloc el dia 20 de desembre de 2015, prèvia determinació de les persones que 

poden concórrer al sorteig públic, de conformitat amb l’article 26 de Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 

SEGON.- Comissionar, el funcionari de la Corporació Lluís Clopés Solà present a la 
sessió, per a iniciar el procés informàtic per a la designació dels components de les 

meses electorals que s’han de formar per a la celebració de les Eleccions Generals a 
celebrar el dia 20 de desembre de 2015. 

 

TERCER.- Incorporar el resultat del sorteig a l’expedient, mitjançant les llistes 
impreses degudament diligenciades per la Secretària accidental de la Corporació. 

 
QUART.- Notificar la designació com a presidents, vocals i suplents de les meses 
electorals, als interessats, en el termini de tres dies. 

 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords i el resultat del sorteig a la Junta Electoral 

de Zona. 
 

SISÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a la 
formalització dels presents acords. 
       

B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE 

PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ 
CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 

 

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 
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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 de l’informe de morositat i del període mig de 

pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de Moià 
corresponent al tercer trimestre de 2015. 

 
Sra. Reynés.- La setmana passada l’interventor ens va fer quatre dades dels 
números, a tancament a 31 d’octubre l’Ajuntament paga a un termini mig les factures 

de 14,7 dies de mitjana, és a dir cada 15 dies que es quan es fan remeses de 
transferència es paga. El Museu paga a 22 dies de mitjana i les aigües de Moià paguen 

a 2 dies de mitjana. Aquesta tendència s’ha anat abaixant any rere any gràcies a tenir 
més tresoreria i més control de gestió administrativa de la documentació, estem dins 
els paràmetres que marca la llei i crec que estem en una de les millors situacions de 

corporacions a nivell de pagaments. 
 

Sra. Tarter.- Ja hem vist que està penjat a la web l’informe del tercer trimestre però 
no hi trobem el primer i segon trimestre, agrairem que es torni a penjar, perquè està 
penjada l’evolució, i al resum només hi consta l’Ajuntament i en els altres hi havia les 

societats i el Museu. El dubte que ens ha sorgit és el tema de MoiàFutur, que no has 
comentat, surt un 0, no sabem els trimestres anteriors, sé que hi ha la factura del 10 

de juny d’arreglar la caserna, el què no sé si es va pagar en el segon trimestre, per 
això demanem que es pengin els altres trimestres per poder comparar. L’altre tema 
que ens preocupa i molt és l’informe que l’interventor ha enviat al ministeri, ell fa una 

observació quan entra totes les dades que posa: “l’interventor......con las 
observaciones...., la Sociedad municipal MoiàFutur se encuentra incursa en concurso 

de acreedores y apenas registra movimientos”, això és amb data 28 d’octubre amb 
firma electrònica, que el 28 d’octubre l’interventor afirmi al Ministeri que la societat 

està en concurs de creditors, em va sobtar.  
 
Sr. Guiteras.- En la figura jurídica és que el concurs de creditors no s’acaba fins que 

s’acaba de complir el compliment de..., això és el que ens va explicar. 
 

Sra. Tarter.- Per això no em quadra que l’Albalate, que és l’administrador concursal, 
ens digui que no estem en concurs i que, per tant, som responsables. 
 

Sr. Guiteras.- Una cosa és la figura d’empara de l’administrador concursal i l’altre un 
cop es fa la resolució i hi ha un conveni que dura molt més enllà que la finalització de 

la resolució, el que ens va explicar, que vaig entendre, és que fins que no s’acabi el 
compliment dels 10 anys del conveni la societat està en empara i està en obligació 
d’aquest concurs de creditors, una altra cosa es que estigui controlada, com és en la 

part inicial, per un administrador concursal. 
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Sra. Tarter.- A mi m’ha quedat el dubte, vaig entendre que estaven en una franja 
com de grisos, el què passa és que al veure aquesta apreciació de l’interventor m’ha 

sobtat, perquè això que està “incursa en un concurso de acreedores”, he pensat, 
realment al concurs va sortir el fallo que era..., llavors aquesta franja de grisos no 
queda gaire clara. 

 
Sr. Guiteras.- Li podem demanar que ens ho expliqui.    

 
Sra. Tarter.- Jo agrairia que m’ho aclarís com és perquè de cara al Ministeri... 
 

Sr. Guiteras.- Sinó podríem entrar en una situació complexa: si estàs en concurs de 
creditors i generem pèrdues, per exemple, si seguim la normativa de la LRSAL hem de 

dissoldre la societat però tenim una obligació envers a un concurs de creditors, per 
això deia el miquel i el lluís que aquesta situació és anòmala en una societat municipal 
en una administració publica, amb un a empresa privada estàs en aquesta situació 

però en una administració pública hi estem regits també per la lrsal i es contradiu amb 
la llei del concurs de creditors.  

 
Sra. Tarter.- Sí, el Lluís ens ho pot aclarir millor. 
 

7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.364 AL 444 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. 364/2015 AL NÚM. 444/2015, 

 
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.- Alguns és per aclarir conceptes. El 397, és una pròrroga d’obres, he 
llegit que podem prorrogar fins a 8 anys? A canviat el funcionament? 
 

Sr. Clusella.- Vam aprovar l’ordenança reguladora i si t’ho mires des que es dóna la 
llicència hi ha una pròrroga que és reglada i després hi ha les potestatives i llavors hi 

ha unes lligades, és a dir, es posa un límit màxim, això està per ordenança. 
 
Sr. Navarro.- I no els hi cobrem res? 

 
Sr. Clusella.- Hi ha una taxa. 

 
Sr. Navarro.- Al decret no l’he sabut veure. 
 

Sr. Clusella.- La taxa hi ha de ser. 
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Sr. Navarro.- Podríem decidir no allargar-la. 

 
Sr. Clusella.- Ha de ser justificada. 
 

Sr. Navarro.- Si està ben justificada l’hem de concedir? 
 

Sr. Clusella.- Sí. 
 
Sr. Navarro.- Llavors, ja en vaig parlar amb la Montse, n’he vist que són factures 

d’afinar pianos perquè com que tenim una subvenció hem de justificar despeses? però 
com que deuen ser subvencions de cultura es podrien fer servir per alguna altra cosa? 

 
Sra. Ferrer.- No, el que et vaig dir és que aquestes subvencions són totalment 
finalistes perquè són per festivals artístics, per tant, sense Francesc Viñas no hi ha 

festival i sense Joventuts Musicals tampoc hi ha festival, per tant, el 100% que es 
recapta amb la subvenció es destina íntegrament a les actuacions, en aquest cas, de 

l’entitat. 
 
Sr. Navarro.- D’acord. Llavors he vist una factura de posar uns arbustos al parc i de 

posar la font. Ho vaig preguntar en un altre ple, no hi entrava en el projecte? Treure la 
font ho vam pagar, i posar-la no hi entrava? Si per fer l’obra feia nosa la font i la treia, 

no l’havia de tornar a posar? Els arbustos no hi eren? 
 
Sr. Clusella.- Els arbustos no hi eren en el projecte, és tema de vegetació, i es va fer 

directament des de l’Ajuntament. El tema de la font es pagava una part a través del 
projecte i una altra part, que s’han fet millores, s’ha pagat amb recursos propis. 

 
Sr. Navarro.- He vist que hi havia un permís d’obres que demanava la Caixa per 
posar la tanca de l’Esplai però no he vist que hi hagués el permís d’obres de la Caixa 

per posar caixers i demés. Quan ens trobem amb casos així no actuem d’ofici? 
 

Sr. Clusella.- Sí, ja l’han demanat. 
 

Sr. Navarro.- Per acabar, el 443, també per tu Albert, demanes una subvenció per 
camins rurals, com ho fas per decidir els camins, et reuneixes amb l’ADF, amb els 
pagesos, us poseu d’acord? 

 
Sr. Clusella.- Ens reunim amb l’ADF, veiem les previsions que hi ha d’actuacions a 

través de la Diputació de Barcelona, que ho gestiona directament l’ADF, i llavors 
determinem quins punts tenen més dèficit, que no ens pot cobrir amb el manteniment 
a través de ADF i Diputació i ho farem a través d’aquesta subvenció. 

 
Sr. Navarro.- Trobo encertat que es faci a través de l’ADF. 

 
Sra. Tarter.- El decret 396 de 23 de setembre s’aproven obligacions i propostes de 
pagament. Tenim un dubte sobre la J número 35. Aquest migdia hem mirat l’expedient 

d’aquesta J i tenim uns dubtes i volíem demanar si demà l’interventor ens pogués 
atendre i explicar-nos-ho una mica. 
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Sra. Girbau.- El decret 391 es fa una contractació menor d’una empresa i voldríem 

saber perquè es fa aquest contracte, és Trinus Ute Itaca, si és una nova empresa que 
ens donarà assessorament legal o què? 
 

Sr. Guiteras.- És de defensa judicial, és el Miquel.  
 

Sra. Girbau.- El 436 que és el d’aprovació del projecte de les Faixes. Des del grup de 
Convergència dir 3 coses: en aquest decret s’aprova el projecte i es licita el concurs, 
s’aprova el plec administratiu. Creiem que el projecte de les Faixes hauria de ser un 

projecte de poble, del poble de Moià, no veiem gaire correcte que es faci per decret 
d’alcaldia. Estem davant d’una nova era de l’administració pública, estem davant d’un 

portal de transparència, ho haurem de publicar tot, creiem que Moià es mereix alguna 
cosa més que fer-ho per decret d’alcaldia, publicar-lo d’urgència 15 dies i fer-ho per 
decret d’alcaldia. Tinc 2 preguntes: m’agradaria saber qui gestiona les xarxes socials 

perquè, la nostre sensació és que és un tema que s’ha de fer sense dir res, ho 
publiquem, ens posem a fer obres, i a veure si ens en sortim, no hi ha hagut ni un tuït, 

ni una publicació al facebook, res; cada dia es fan tuïts, però d’aquest tema res, només 
s’ha publicat a la web, no entenem perquè no s’han utilitzat les xarxes, no amaguem 
res, és una cosa de poble. No sabem qui ho gestiona, però creiem que no és ètic, i 

menys ara davant el canvi que hem de fer totes les administracions públiques de  
transparència davant els ciutadans. També creiem que és un projecte, que en total 

pujarà uns 500 i pico mil euros, creiem que és un projecte important que potser a Moià 
no se’n podran fer gaires més d’aquests imports durant aquesta legislatura i, per tant, 
creiem que, un cop més, havia de ser un projecte molt més obert, l’heu tancat molt, 

l’heu amagat molt i no entenem el perquè, creiem que valdria la pena haver-ho fet 
sense haver d’amagar res, nosaltres no ens posem ni a favor ni en contra, només diem 

perquè no es va demanar al poble què vol com es va fer amb els nens que se’ls va 
demanar lo dels parcs. També comentar-vos que hem estat mirant el decret i l’anunci i 
estem acabant de valorar si presentem al·legacions. Al decret hi veiem una cosa que 

creiem que no és correcte; el projecte de les Faixes es un projecte global de tota la 
construcció que el cost total és de 563.000 € iva inclòs, consta de 3 fases especificades 

al plec administratiu, fins i tot queden tant especificades que en les millores s’utilitzen 
parts de la 2a fase com a millora, per tant, el projecte no és només una fase sinó és el 

global, en el decret no s’aprova el projecte, sinó que s’aprova només una fase, creiem 
que això no és correcte i estem acabant de valorar si presentem al·legacions. Els 
diners no són només d’una persona, d’un govern, hem de fer projectes de poble que 

ens hi sentim tots identificats, i en aquest cas no és així, perquè de la mateixa manera 
que es va fer amb els nens pel tema dels parcs, que vam trobar que era un projecte 

ben fet, amb aquest no podem dir el mateix. Creiem que aquest l’heu fet d’amagat. 
 
Sr. Guiteras.- Hi ha coses amb les que hi estem completament i radicalment en 

contra. Crec que els programes electorals és una cosa pública amb la qual agafes un 
compromís quan et presentes en unes eleccions, que aquest tema concret va formar 

part dels debats públics, per tant, amagar no amaguem res. A més hem parlat amb 
totes aquelles entitats i persones que ens podien aportar idees i qüestions algunes més 
tècniques i algunes no tant tècniques de com fer un projecte. I un projecte perquè 

Moià no té cap espai que pugui donar resposta a les inquietuds de molta gent; sí que 
té un espai, en tenim un que tots el volem, el casal. El Casal és una qüestió 
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irrenunciable, però tot i que ens comprometem a negociar amb el Bisbat, com vam fer 
a l’anterior legislatura, que a través del POUM ens facin la cessió d’aquest equipament, 

i vist la situació econòmica de l’ajuntament i la intervenció de facto d’aquest 
ajuntament, és absolutament demagògic dir que destinem els recursos a un lloc, que 
hi ha el rumors que ens gastem uns diners en arreglar les faixes quan el que hauríem 

de fer i el què volem tots és recuperar aquell espai, que podrem recuperar a través del 
POUM, per tant, a cost 0 però hem de ser realistes i de saber que les obres de 

rehabilitació d’aquest espai no les podrem fer amb anys, de fet fins el 2025 estem 
atrapats en un pla d’ajust. Per tant, creiem nosaltres que deixar Moià sense un espai 
on fer obres de teatre amb unes mínimes condicions, fer tot tipus d’espectacles, que 

pugui ser un espai per la gent i les entitats però amb unes condicions mínimes, que 
pugui ser generadora d’estalvis com per exemple amb l’escola de dansa, que a més a 

més podem aprofitar uns subvenció que tenim ara que si no ho podem aprovar, i per 
això hem accelerat els tràmits, la perdrem, que són 100.000€. 100.000€ si no és via 
subvenció no els podrem posar, per tant, el projecte es pararà perquè no podem ser 

tant cabuts i dir el farem per nassos quan no tenim els recursos, Ho podem fer perquè 
tenim una subvenció de 100.000€. entre aquesta subvenció i el que generarem 

d’estalvis el cost és de 3,5 anys d’amortització, que es permet fer a través d’aquest pla 
d’ajust i que dotem a Moià d’un espai on es puguin fer coses d’una manera 
mitjanament digna. Perquè un projecte de 500 i escaig mil euros amb iva inclòs, i ara 

en fem una part, està dividit amb 3 fases? Perquè per fer una fase i no saber on anem 
és un error. S’han de desenvolupar les 3 fases? Segurament no, perquè si no trobem 

una altra subvenció no ho podrem tirar endavant, però amb aquesta primera fase i 
tenint millores que afecten una segona fase podrem tenir un equipament digne, no el 
que volíem, i no fer esperar a les entitats i diferents col·lectius de Moià fins el 2025 per 

poder fer una cosa digna que és la recuperació del Casal. És incompatible lluitar pel del 
Casal i lluitar per les Faixes? No, gens ni mica. Ho repetim, són 3,5 anys de 

amortització amb els estalvis que generem, és aprofitar una subvenció de 100.000€ 
que no pot servir per una altra cosa, a dia d’avui, i donem l’oportunitat a les entitats i 
al municipi de Moià a tenir un equipament relativament digne. Oblidar-nos de les 

Faixes per atacar només a la qüestió del casal seria, igualment, esperar-se a tenir 
l’aprovació del POUM i a tenir la cessió gratuïta, per tant tinguem l’equipament però 

seria esperar-se fins el 2025 per poder fer obres. Això es podia haver fet d’una altra 
manera? Doncs potser sí. El què sí que em nego en rodó es acceptar que ho estem fent 

amb obscurantisme, estava en el programa electoral, n’estem parlant des de la 
legislatura passada, hem parlat amb entitats i amb gent que ens poden ajudar. No 
estem fent res malament ni estem fent res d’amagat, es més, està en el pla de 

mandat, que presentarem aquest cap de setmana a la gent, i ens comprometem a fer 
un seguiment públic. Per tant, jo entenc que potser no agrada que s’hagi fet per 

decret, i totes les crítiques les acceptem com a constructives perquè hi ha moltes 
maneres de fer, però no acceptem que sigui obscurantisme, quan surt en un programa 
electoral i quan es debat amb gent de diferents col·lectius no és obscurantisme, es 

podien fer mil coses però o acabem això ara o perdem la subvenció i no es podrà fer. 
Que el projecte estigui valorat amb 500 i escaig euros iva inclòs no vol dir que s’hagi 

de fer, no tenim la intenció de fer-ho perquè no tenim els recursos per fer-ho. 
Començar a fer una casa sense saber com ha de ser el final entenc que és una 
irresponsabilitat molt gran, tant a nivell tècnic com de seguretat com de inversió dels 

recursos. 
No acceptem que sigui fet amb obscurantisme. Intentem que el municipi de Moià tingui 
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un equipament digne que no té, que és una merda que ho hàgim de fer amb presses 
perquè sinó perdem la subvenció, hem demanat si ho podíem allargar per fer-ho d’una 

altra manera però no es possible, el PUOSC és claríssim i s’acaba quan s’acaba. No 
renunciem a obtenir com a equipament públic i municipal el Casal, però hem de ser 
realistes que no es pot fer una obra de cap tipus d’envergadura que és el Casal fins el 

2025, el podem tenir a traves del POUM i ja ve de la legislatura anterior a la anterior.  
 

Sr. Clusella.- Jo volia dir que totalment d’acord que aprovar-ho amb decret no és la 
millor manera però el temps del puosc se’ns ha tirat a sobre, no ho hem fet per gust, 
no hem calculat bé els temps per poder fer la contractació amb un procés negociat, 

hem hagut de fer servir la fórmula d’urgència, que tampoc ens agrada, però 
intentarem que sigui el màxim de competitiu i per tant obtenir la millor oferta. El 12 de 

desembre de 2014 vaig enviar un correu a la Maria i al Joan Maria dient que, per fi, el 
terreny de les Faixes s’havia pogut firmar la cessió anticipada i avisant que tirem 
endavant la contractació del projecte. El mes de gener, la contractació ja la teníem 

feta, l’equip redactor del projecte té les diferents reunions amb Roger Vives, 
vicepresident del casal, amb l’Elvira Permanyer, que sempre ha estat vinculada amb el 

teatre del nostre poble, Imma Pladevall, directora de teatre, Jordi Guinart, Maite 
Guerrero, de l’escola de dansa i Angel Màrquez, que es d’escenografies moianès. Ens 
va semblar de buscar aquests col·lectius i a més també per les xarxes socials perquè la 

gent hi pogués dir la seva i ningú va dir res, però com a mínim aquesta gent ha pogut 
participar en el projecte dient tal com creien que havia de ser aquest equipament i els 

requisits mínims que creien que havia de tenir. El dia 27 de febrer un tuit que ja 
teníem la primera proposta per l’adequació i ampliació de les Faixes de l’arquitecte 
Ferran Peregrina després de fer retocs i comentar-ho als que hi havien participat. El dia 

19 de març un correu electrònic als regidors que érem llavors, era l’anterior legislatura, 
amb l’avantprojecte d’adequació i ampliació de les Faixes, ens vam reunir i ho vam 

explicar i el retorn hi va ser, per tant, com a mínim a nivell polític hi van poder 
participar. El dia 2 de juliol de 2015 el projecte ja estava molt definit i en el ple de 
setembre us vam demanar com vèieu el projecte i no vam rebre res, alguns correus 

electrònic però res en concret. El tema de les fases estic totalment d’acord amb el que 
diu el Dionís, és un pla director en cap moment es pretén que s’acabi, en el pla de 

mandat no està previst, i en la pròxima legislatura ja ho decidiran els que hi hagi. Com 
a mínim aquesta fase si algú ho vol tirar endavant ja sap cap on ha d’anar i si creu que 

ja compleix amb les necessitats i llavors ja podrem obtenir el casal i adequar-lo, doncs 
perfecte, però de moment ja portem 11 anys sense un equipament d’aquestes 
característiques i la previsió és de 10 anys més. No fem participació ciutadana perquè 

el projecte ja està cap el final. 
 

Sra. Cañas.- pel tema de les xarxes socials, les portem des de comunicació, i 
nosaltres no hi posem cap tema de contractació, cada ajuntament té el seu criteri. 
Nosaltres hi posem notícies, anuncis polítics i acte. Tota la part de contractació es 

publica a la web. Si que és veritat que a partir de gener haurem de posar en marxa el 
portal de la transparència on hi haurà més informació i és l’objectiu d’aquest govern, 

ser cada vegada més transparent, i si no hem posat res a les xarxes d’això és perquè 
en aquesta legislatura hem decidit fer-ho així, no és obscurantisme. 
 

Sra. Girbau.- Dionís, has dit que del tema de les faixes en vam parlar a la campanya 
electoral del mes de maig i és així. Nosaltres hem estat consultant els projectes, en 
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tenim 4 sobre la taula, diferents amb imports diferents, en alguns hi falta alguna cosa, 
Albert, perquè hi ha coses que desapareixen i hi ha coses que baixen de preu. El mes 

de maig en els debats electorals estem parlant de les faixes i hi hem fer un anunci amb 
caràcter d’urgència per fer aquest projecte. Hem tingut 6 mesos per fer-ho. Penso que 
no ho hem fet bé i que us ho hem de dir. En el fons no es tracta d’anar en contra, les 

coses que es fan correctament les votem a favor, i aquesta no s’ha fet correctament. 
Després de 6 mesos que ho teníem sobre la taula, després de gairebé un any que es 

va començar aquest projecte hem d’acabar fent una contractació d’urgència amb un 
decret amb 15 dies en comptes de 1 mes, i això és una forma d’actuar que potser, 
malauradament ens passa moltes vegades; això i que només hi ha hagut una trista 

notícia a la pàgina web, molt respectable la vostra forma de comunicar, però creiem 
que es un projecte prou important com per haver-ne fet més difusió, com per poder 

haver fet el procediment amb una mica més de temps i no haver-ho fet d’urgència i a 
córrer cuita. A nosaltres això ens dóna la sensació que és obscur del que potser és, 
però és la sensació que ens dóna. Aprofito per comentar que les persones a qui s’ha 

consultat, no tothom veia el projecte amb bons ulls. El tema del PUOSC, és del 2012 i  
s’ha canviat de destí, haguéssim tingut fins a 1 de setembre de 2015 per canviar de 

destí el PUOSC si hagués convingut, que no diem que s’hagués de canviar, però apart 
d’això, no diem que s’hagués de canviar el destí, però si potser fer les coses amb una 
mica més de temps i més obertes. 

 
Sr. Guiteras.- Les sensacions només són les sensacions. A nosaltres no ens agrada 

massa i no ens deixa molt satisfets que constantment hàgim de fer coses que es 
puguin entendre de manera precipitada, justes de temps... El pla d’ajust que ens dóna 
estabilitat financera i ens dóna sortida per poder dir que el 2025 s’acaba el deute de 

Moià és un crèdit signat amb el ministeri d’hisenda que es va signar el mes de maig. 
Fins els mes de maig segurament ni aquest projecte podíem tirar endavant. Després 

d’unes eleccions municipals i de tot el que suposa tenir una estructura tècnica, que és 
la que tenim, on els treballadors d’aquest ajuntament fan el màxim que poden amb 
uns recursos i amb uns mitjans que són l’herència del què hem tingut, i no és una 

excusa, però si no som realistes, així com també ens dius: això no és la manera de fer 
les coses, doncs et dono la raó, i malauradament, com dius tu, ens hi trobarem moltes 

més vegades, perquè aquest ajuntament pel seu volum de feina, pel volum de feina 
que té per arreglar coses, que és moltíssima, i per les capacitats financeres que té, és 

el què hi ha. I això no ens satisfà gens ni mica, i a mi personalment com a màxim 
responsable, però m’hauré d’anar posant vermellet amb la majoria de coses com he 
hagut d’anar fent en els anteriors 4 anys, perquè el què es mereix un ajuntament com 

Moià que gestiona un pressupost de més de 6 milions d’euros, que té un municipi amb 
6 mil persones, i que té les responsabilitats que té, no té els recursos econòmics 

perquè està enrampat amb un 200 i escaig % de deute, perquè està dins un pla d’ajust 
al qual se l’hi ha fet front i se li ha rebaixat molt el deute, però encara estem a 
l’estratosfera dels ajuntaments endeutats, per sort amb bona gestió financera i a més 

amb data de caducitat, però no podem destinar més recursos a tenir més persones 
que puguin fer front a tota aquesta feinada, malauradament no podem fer front amb 

formació a les persones que la necessitarien i que volem dotar-les. Acceptem les 
crítiques perquè les entenem com a pro-positives, entenem que hi hagi procediments 
que no agradin, aquests procediments no ens agraden gens ni mica, però aquí tenim 

una responsabilitat que és tirar el poble endavant.   
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Sra. Tarter.- Les crítiques són positives. En relació a la participació política, en cap 
cas ens hem queixat que no ens hagueu passat la informació. El que el tema dels tuits, 

no és informació de contractació, és l’inici d’una exposició pública d’un projecte, i 
potser us hauríeu de repensar que potser val la pena afegir això al projecte de 
comunicació, perquè és informar a la gent que hi ha el termini per mirar això i 

presentar al·legacions, no és de dir que contracto això. L’altre tema és que amb la por 
de perdre el PUOSC, penso que s’ha barrejat l’aprovació del projecte amb la licitació; 

una cosa és aprovar el projecte i una altra és licitar la fase. Això és el que ens ha fet 
que ens plantegem presentar al·legacions, perquè realment quin es el projecte que 
està en exposició pública? 

 
Sr. Guiteras.- Tot.  

El Dionís llegeix el primer apartat del projecte a petició de la Maria. 
 
Sra. Tarter.- El que posa no és el pressupost del projecte, és de la primera fase, per 

tant, què està en exposició pública? Els 563.000 el què val fer-ho tot sencer o els 
220.000? amb el redactat no publiques només la primera fase. Si mires el decret, en el 

penúltim paràgraf de la pàgina anterior sí que hi ha la “coletilla” de la primera fase, en 
canvi en el resolt ha desaparegut el trosset de la primera fase. 
 

El Dionís torna a llegir el punt del projecte. 
 

Sra. Tarter.- No em poso amb l’inici de l’expedient de contractació, demano quin és el 
projecte en exposició pública, perquè si és el global perquè poseu 220, no poseu que 
és la fase 1, ja vaig advertir a secretaria i intervenció el 10 de novembre quan vaig 

veure el decret. Entenc que hi havia de constar la totalitat, les 3 fases, una altra cosa 
és que al punt 5 quan s’aproven els plecs diguis que licites la fase 1, però aquest 

primer apartat entenem que està mal redactat que hi hauria de constar el total. 
 
Sr. Guiteras.- Nosaltres entenem que secretaria i intervenció van fer això. 

 
Sra. Tarter.- Per això farem les al·legacions. 

 
Sr. Guiteras.- Ja sabem tots que això suposa que no es tiri endavant el projecte. 

 
Sra. Tarter.- No home no, només fem al·legacions contra un decret que les podeu 
desestimar l’endemà.  

Una altre tema, jo que vinc de la legislatura anterior i he anat seguint el tema d’aquest 
projecte, el projecte que jo tenia era el que havíeu enviat a la Generalitat per justificar 

el canvi de destí del PUOSC on l’import de la 1a fase és de 309.000 i el total del 
projecte 593.000 i, amb el correu del 2 de juliol, que ens passes el projecte de nou, hi 
ha una rebaixa de 90.000 € que desapareixen de la fase 1, la fase 2 i 3 queden igual, i 

respecte el projecte final que publiqueu tornen a aparèixer, en aquest cas, 60.000, 
llavors ens hem dedicat a mirat què és el que heu anat movent, el que ens preocupa 

del moviment de fitxes que heu fet amb el redactor del projecte és la partida de 
condicionament normatiu de les faixes que passeu de la fase 1 a la 2, no entenem 
perquè ara està a la fase 2 i dins les millores està al final de tot. M’agradaria que ens 

poguessis explicar aquest canvi, si és un tema polític per baixar import de la fase 1 o 
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és decisió de l’arquitecte redactor. 
 

Sr. Clusella.- Com a regidora de l’anterior legislatura els 220.177 € no ens els hem 
inventat ara, ja fa molts mesos que és al pressupost i aquest ja està fixat, que un 
projecte tingui un procés de redacció és molt normal, hi ha hagut molts imputs, les 

pujades i baixades del pressupost no és el més important del projecte, sinó el què es 
fa en el projecte. Pel què fa a la normativa, les Faixes compleix la normativa, té 

llicència d’activitat i el que hi ha en aquest fase de normativa és unes actuacions que 
no són preceptives. 
 

Sra. Tarter.- Es posa en fase 2 perquè no és necessari per posar en funcionament? 
 

Sr. Clusella.- Sí. 
 
8. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES 

SESSIONS DE DATES 9 I 23 DE SETEMBRE, 7 I 21 D’OCTUBRE I 4 DE 
NOVEMBRE DE 2015 

 
Es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la 
darrera sessió plenària ordinària en les sessions celebrades en dates: 

 
9 DE SETEMBRE DE 2015 

23 DE SETEMBRE DE 2015 
7 D’OCTUBRE DE 2015 
21 D’OCTUBRE DE 2015 

4 DE NOVEMBRE DE 2015 
 

Sr. Navarro.- En l’acta del dia 9 tinc un dubte sobre l’adhesió amb altres ajuntaments 
pel tema dels taxis. 
La Secretària respon. 

 
Sra. Girbau.- De la junta de govern del 23 de setembre, en el punt 2 d’assumptes de 

regidories la Montse ferrer comenta que hi ha una subvenció de la diputació de 
barcelona de 12.000 € destinada a l’arranjament dels pisos del carrer miquel martí i 

pol. Ens podeu explicar quines actuacions s’hi volen fer? 
 
Sra. Ferrer.- T’explico d’on surt la subvenció. Havíem demanat la subvenció per 

aquests pisos destinats a usos social a través d’una trucada de telèfon i al cap d’uns 
dies es va rebre per registre d’entrada desestimant la subvenció i la vam donar per 

perduda, llavors uns dies abans d’aquella junta de govern vam rebre una trucada de la 
Diputació de Barcelona dient que s'estaven adjudicant subvencions, que hi havia hagut 
un parell de baixes, que estàvem en llista d’espera i que segurament ens podrien 

adjudicar uns 12.000 €, encara no hem tingut el retorn d’aquesta subvenció però ha de 
ser immediat. 

 
Sr. Clusella.- Hem de veure exactament què ens donen i després decidirem. Si teniu 
alguna proposta. 

 
Sra. Girbau.- L’única cosa és que al veure que hi havia aquests diners, quan vam anar 
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a visitar els avis per la festa major vam veure que l’accés en aquells habitatges per la 
gent gran era una mica problemàtic. Més que res era per veure què hi faríeu perquè 

crec que l’accés en aquells habitatges per la gent gran s’hauria d’arreglar. 
 
Sra. Roca.- Aquesta era una molt bona opció però aquesta subvenció és per fer 

reformes a dins els habitatges, no pels espai comuns. Ho hem de valorar. 
 

Sra. Girbau.- Aprofito perquè ja que estem parlant del tema d’habitatge, penso que 
es un bon moment per reunir la comissió d’habitatge i es plantegés quines actuacions 
es podrien realitzar en els proper 4 anys o quines són prioritàries. 

 
Sra. Roca.- Ens reunirem properament però primer estem fent gestions que 

necessitem aclarir abans de seure. 
 

C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 
Sr. Navarro.- M’agradaria saber el retorn del Molí Nou perquè quan es van fer les 

obres l’interventor va dir que ens les deixava fer perquè hi hauria un retorn econòmic. 
 
Sra. Reynés.- Te’n faig cinc cèntims i després ja us ho farem arribar a nivell 

d’informe. Aquest estiu ha sigut el primer que s’ha posat en funcionament, hi ha hagut 
vàries colònies, hem tingut els primers ingressos, però no consolida els ingressos 

perquè és una fase molt inicial. Sí que tenim el què ens ha costat rehabilitar-ho, 
adaptar-ho en llei i els primers retorns econòmics i usos social, perquè també s’ha 
deixat per usos socials. Us ho passarem en informe. 

 
Sr. Navarro.- També volia saber lo de la masia però ja m’han dit que falta una 

factura, quan la tingueu ja me la fareu arribar. 
Una altra és el tema del llum, que l’enginyer plega demà, i les certificacions les fa ell. 
He vist certificacions de 100.000 € i havien de ser per 300.000, per tant encara en 

deuen faltar, i si vam dir que ho certificava l’enginyer i encara no s’ha fet. 
Una altra cosa és el tema dels leds que els hem posat i després els hem tret, potser 

millor primer mirar si el que ens aconsellen és el correcte i després fer. si l’enginyer no 
hi és i encara no està certificat. 

 
Sr. Clusella.- En un principi havia de coincidir el finalitzar l’obra amb l’últim dia de 
l’Aleix, demà em reuneixo amb SECE i amb l’Aleix. 

 
Sr. Navarro.- El tema de l’ordenança de taules i cadires s’ha fet arribar als afectats? 

 
Sra. Reynés.- Això ens ho podria contestar millor el Joan. 
 

Sr. Navarro.- El tema del gas que estan fent molts nyaps. El de la biblioteca l’han 
arreglat, vaig parlar amb el paleta i em va dir que després aniria al carrer de les joies, 

no sé si n’esteu al cas, perquè l’arquitecte va dir que hi havia una fiança i que potser 
l’haurem de fer servir per arreglar-ho. 
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Sr. Clusella.- És una empresa subcontractada i hem arribat a un acord amb l’empresa 
que l’ha subcontractat que aquesta empresa ja no tornarà mai més aquí Moià. 

 
Sr. Navarro.- M’agradaria saber l’estat de comptes de la festa major i de la festa 
barroca. 

Llavors, el tema d’incendis, a veure si ens podem reunir abans que arribi l’estiu. 
 

Sra. Tarter.- Portem varis plens parlant del club esportiu Moià, que tenim el 
pressupost i els peritatges, a veure a quin punt estem, a quina conclusió heu arribat. 
 

Sr. Guiteras.- El pèrit que vam contactar nosaltres ha acceptat una part del peritatge 
de l’altre part i ara estem apunt de tancar l’operació però depèn d’ells que ens tornin la 

resposta i ens enviïn la seva confirmació. El peritatge que vam encarregar nosaltres 
entenen les 2 parts com a correctes, unes quantes de les observacions que fa l’altre 
pèrit també serien acceptables, i ara hem d’arribar a l’acord de quin és l’import que 

poden arribar les parts. 
 

Sra. Tarter.- Això és un prec. Demanaríem que sempre que hi hagi novetats sobre un 
acord que s’hagi aprovat per ple, que quan hi hagi el retorn també es faci saber per 
ple. 

També en relació al pressupost, a la web hi ha el pressupost i us demanaríem si es 
podrien penjar les modificacions de crèdits per decret i per ple, i creiem que és 

important tenir aquesta informació penjada perquè el pressupost no és estàtic, es 
mou. 
 

Sr. Guiteras.- Amb el portal de la transparència això es farà automàtic. 
 

Sra. Tarter.- Per l’Albert, hi ha una instància, la 3461/2015 del 20 d’octubre, on 
donen resposta a la visita que vas fer a l’ACA, saber com ha anat la reunió i passar la 
informació al consell de les aigües, tant com va anar la reunió com la instància 

aquesta. 
 

Sr. Clusella.- Vam anar-hi amb el Jaume Valldeoriola com a gerent de la societat 
municipal d’aigües de Moià i com a responsable de la gestió de la depuradora i jo com 

a regidor de medi ambient. Els hi vam plantejar la situació de Moià, la feina que estem 
fent i les dades de sortida de depuradora, amb tot això ACA sempre ens diuen sque 
Moià està a la llista per fer-hi inversió. Ens van dir que estem dins el paquet 

d’actuacions de màxima prioritat, però no hi ha data perquè la situació econòmica de 
l’ACA està sota mínims i suposo que estan buscant com finançar-se. Vam aprofitar la 

visita perquè tot el que vam plantejar verbalment, la problemàtica que hi ha a Moià, 
l’associació la cosa nostra, els actes que hi ha a Moià, la pressió social de 
sensibilització que hi ha aquí Moià en respecte a la riera, i vam fer un registre 

d’entrada amb tota una documentació i aquesta instància és la resposta a aquest 
registre d’entrada. Aquí no ens diuen que estem dins el paquet de prioritat màxima i si 

que ens diuen que estem en una situació al límit. I veig bé de passar la informació al 
consell i així també podem anar a parlar amb el consell. 
 

Sra. Tarter.- I en relació a la documentació que vas aportar si em pots dir el registre 
de sortida nostre, així podré mirar-la. 
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Després, hi ha una instància del director de l’institut de seguretat pública informant 
que un agent que es va inscriure per fer curset no es va presentar a l’escola i en 

aquesta mateixa instància també indica que la sol·licitud d’inscripció no hi ha la 
conformitat de l’agent. 
 

Sra. Ferrer.- No és la primera vegada que intentem enviar aquest agent a l’escola és 
una reiterada negativa, jo amb 4 anys l’he vist 2 vegades, no hi havia la conformitat 

perquè no la va voler firmar, però tot i així l’institut de seguretat pública ens el va 
deixar inscriure. Ara ens han demanat perquè no es va presentar, i nosaltres ho hem 
passat a serveis jurídics de la Diputació de Barcelona perquè aquest agent és objecte 

d’un expedient disciplinari i nosaltres no hi hem volgut donar resposta. 
 

Sr. Guiteras.- És la nostra obligació com a ajuntament que crea places, que en el seu 
moment es va crear la plaça de policia, aquesta persona va accedir a la figura de 
l’interinatge per poder-se formar i la nostra obligació és continuar amb l’expedient, que 

estigui en aquesta situació tant desagradable, nosaltres l’hem d’inscriure. 
 

Sra. Tarter.- En relació a la petició de l'Associació Moià Deute (instància 3725 de 13 
de novembre 2015), deixar constància en el Ple que ens adherim a la seva petició 
(sempre respectant la LOPD) i reiterem la que va fer la regidora Maria Tarter per 

correu electrònic el dia 30 d'octubre de 2015. També demanem que en el cas que el 
govern de l'ajuntament decideixi publicar aquestes dades, també es publiqui l'informe 

de secretaria de data 10 de març del 2009 que consta a l’expedient. 
El tema dels estats de comptes del 2014, el Planning que hi ha, ja em fet el consell de 
MoiàFutur. Quines conseqüències hi ha per no presentar els comptes dins el termini. 

 
Sr. Guiteras.- Com que ve el Lluís ja us informarà. 

 
Sra. Tarter.- El tema de la seguretat pública, tens previst fer una junta local de 
seguretat? Penso que valdria la pena fer-la, perquè hi ha bastantes incidències. Si tens 

el mapa d’incidències dels mossos d’esquadra, estadística, si ens ho podeu fer arribar? 
 

Sr. Guiteras.- La junta local de seguretat, aviat es farà la reunió, estic parlant amb el 
cos dels Mossos d’esquadra. No tenim menys agents, n’hi ha més de baixa, però el 

nombre d’agents és el mateix. L’increment de robatoris no és tal, m’envien les 
estadístiques i parlant amb el comissari de la Catalunya central i amb l’intendent del 
Bages, per sort,  estem molt per sota les mitjanes, i lamentablement a Barcelona hi ha 

molts tipus de policia i de vigilància privada i hi ha un increment de robatoris increïble, 
lamentablement, per tant és una qüestió general que augmenta, i el fet que hi hagi 

molta policia no vol dia que disminueixin. Rebo estadístiques, demanaré si us les puc 
passar. La junta de seguretat segurament la convocarem en breu. 
 

Sra. Tarter.- Un tema de reciclatge. A veure si hi hauria la possibilitat del tema del 
reciclatge de l’oli de cuina. Ens han comentat que no hi ha cap cost per l’ajuntament. 

Són els containers de color taronja. 
Amb la baixa de l’enginyer municipal, que és el responsable dels plecs del refugi 
d’animals, a veure com quedarà aquest tema a nivell tècnic qui serà el responsable 

d’aquest contracte. 
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Sra. Girbau.- Hem vist que hi ha una sol·licitud de pròrroga del tema de la franja 
perimetral de Montví, volem saber perquè es demana, perquè ja fa uns dies que es va 

fer la contractació, a veure quin problema hi ha hagut. 
 
Sr. Clusella.- La contractació no s’ha fet, s’ha presentat ofertes però no hem sigut a 

temps a contractar, ho estem treballant amb secretaria. 
 

Sra. Tarter.- Les preguntes que tenim pendents de l’anterior ple, del tema de la 
gossera. 
 

Sra. Reynés.- Del Centre demanaves la informació referent al maig del 2015. Jo tinc 
les dades del maig del 2015, si vols alguna dada en concret, d’alta o baixa? 

 
Sra. Tarter.- El que vaig demanar era del tema de gossos, quantes  baixes hi va 
haver entre adopcions i morts al maig del 2015, pregunta exacte. 

 
Sra. Reynés.- Val ja t’ho faré arribar. 

 
Sra. Girbau.- El ple de setembre, Albert, et vam demanar el llistat de les entrades 
que hi ha a través de Moià Resolt, donar-te les gràcies perquè a l’octubre ja vam rebre 

les dades, i si ens ho podeu anar passant periòdicament, a nosaltres ens va bé. 
Una cosa que va quedar pendent perquè la Mireia no hi era, és la publicació que vas 

fer a la Tosca, que crèiem que és un escrit que parlaves de l’inici d’aquesta legislatura, 
pensem que estava una mica fora de lloc i ens va sorprendre molt. T’ho volíem 
comentar, perquè res del que vam dir en el ple de juliol estava fora de lloc, ja n’hem 

parlat amb el Dionís i penso que avui que hi ha la Mireia li hem de comentar. 
 

Sra. Cañas.- És un escrit que vaig escriure fa sis mesos, reflectia com em sentia en 
aquell moment, i crec que com molts dels meus companys regidors es sentien, 
portàvem un mes de regidors, és un article d’opinió, per tant, crec que estava en el 

meu dret d’escriure’l i publicar-lo. 
 

Sra. Tarter.- La pregunta que va quedar en el ple de setembre, era si t’havies mirat 
l’auditoria i tota la documentació abans d’escriure’l, evidentment tens tot el dret de 

fer-ho, sempre i quan t’haguessis mirat la documentació. 
 
Sra. Cañas.- En l’escrit en cap moment entrava a valorar tot el tema de l’error del 

registre, ni opinava, era parlar del context polític. L’endemà del ple vaig estar parlant 
amb la Montse que em va explicar com havien anat els fets i jo amb aquesta 

informació en tenia prou, l’auditoria en si no l’he vist, però de totes maneres en l’escrit 
no entrava a valorar tot això, era un article d’opinió personal de com jo em vaig sentir 
després d’aquest ple. 

 
Sra. Tarter.- En la comissió informativa, a l’expedient, hi havia la moció que proposa  

l’AMI per donar suport a allò del parlament. Ens pensàvem que estaria a l’ordre del 
dia, per la nostra part hi estem d’acord en què consti en el ple. 
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Sr. Guiteras.- No hi tenim cap problema, però comencem a estar una mica tips de 
posicionar-nos constantment en coses que ja hem deixat molt clar. No la vam posar 

perquè no la vam tancar.  
 
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 tres 
intervencions. 
 

 
 


