ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA
EL DIA 7 DE JULIOL DE 2011, NÚM. 8
Data i hora d'inici: 7 de juliol de 2011 a les 20 hores
Data i hora de finalització: 7 de juliol de 2011 a les 20.50 hores
Lloc de la sessió: Sala de sessions
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Ramon Crespiera i Sucarrats
Sra. Elvira Permanyer i Sert
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sra. Laura Camí i Coso
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Excusen la seva absència
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs
Secretari de la Corporació
Sr. Francesc Armengol i Aymerich
ORDRE

DEL

DIA

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE 22/06/2011
Amb caràcter previ el sr alcalde demana disculpes al públic assistent a la sessió pel lleuger
retard en el seu inici, degut a què tots els regidors/res assistien a una sessió formativa respecte
al funcionament i l’ús de les eines telemàtiques de l’ajuntament. Adquireix el compromís que no
es torni a repetir en un futur.
L'Acta de la sessió de 22 de juny de 2011 és aprovada per unanimitat i sense esmenes
2.- DONACIÓ DE COMPTE DE DISPOSICIONS D'ALCALDIA
Sr alcalde. Informa de la pròrroga aprovada i signada amb l'empresa Compromís Ecològic SL
per tal de continuar prestant el servei de menjadors escolars durant el curs 2011-2012.
3.- FESTES LOCALS PER A L'ANY 2012
El Ple per unanimitat adopta el següent ACORD:
1. APROVAR la proposta d’establir com a festes locals per a l’any 2012 els dies :
- 20 de gener (Festa de Sant Sebastià)
- 17 d’agost (Festa de la lliga de l’Arbre Fruiter)
2. COMUNICAR-HO als SSTT del departament d’Empresa i Ocupació pel seu coneixement i
efectes pertinents.

Pàg. 1/7

4.- NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A LES DIFERENTS ENTITATS,
PATRONATS I CORPORACIONS
El sr Alcalde proposa al Ple els següents nomenaments:
PATRONAT DE L’ARBRE FRUITER: José A. Martínez Góngora, Elvira Permanyer Sert.,
Joan Capdevila Clarà, Francesc Torres Farras i Dionís Guiteras Rubio
HOSPITAL RESIDÈNCIA: Glòria Mascaró Crusat
CREU ROJA: Laura Camí Coso.
A.D.F. ELS CINGLES: Francesc Torres Farras i Albert Clusella Vilaseca
CONSORCI DEL MOIANÈS: Dionís Guiteras Rubio i Joan Capdevila Clarà. Com a suplent
Ramón Crespiera Sucarrats.
PATRONAT DE MUSEUS: Elvira Permanyer Sert, Josep A. Martínez Góngora i Joan
Capdevila Clarà.
CONSELL LOCAL D’ESPORTS: Maurici Santaeugènia Valdés.
CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL BAGES: Francesc Torres Farras.
PATRONAT DE RÀDIO I TELEVISIÓ DE MOIÀ: Elvira Permanyer Sert,, Josep A. Martínez i
Góngora, Montserrat Ferrer Crusellas i Maria Tarter Armadans.
FUNDACIÓ MOIÀ, BAUS-TOLL: Dionís Guiteras Rubio, Elvira Permanyer Sert i Josep A.
Martínez Góngora..
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: Dionís Guiteras Rubio, Glòria Mascaró Crusat, Laura
Camí Coso i Maria Tarter Armadans.
PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE: Dionís Guiteras Rubio, Ramón Crespiera
Sucarrats i Albert Clusella Vilaseca..
LOCALRET : Dionís Guiteras Rubio
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: Laura Camí Coso
AIGÜES DE MOIÀ SA : Dionís Guiteras Rubio, Albert Clusella Vilaseca, Joan Mª Navarro
Clarà, Francesc Torres Farras i Maria Tarter Armadans.
MOIÀFUTUR SA: Dionís Guiteras Rubio, Albert Clusella Vilaseca, Ramón Crespiera
Sucarrats, Joan Mª Navarro Clarà i Josep A. Martínez Góngora.
El Ple per unanimitat aprova els nomenaments dels representants proposats, així com
comunicar-ho a les entitats, societats i organismes interessats.
5.- TARIFES APLICABLES A LES ESCOLES MUNICIPALS PEL CURS 2011-2012
Atesa la petició de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, el Ple per unanimitat
acorda deixar aquest punt sobre la taula per tal de poder disposar d’un estudi pedagògic i
econòmic més complert al respecte i fixar adequadament les tarifes aplicables.
6.- DECLARACIÓ DE LESIVITAT I REVOCACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE PROCÉS
SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ
GENERAL
El sr.alcalde informa que ha demanat un Informe jurídic respecte a la possible revocació de la
convocatòria i proposa deixar aquest punt sobre la taula a fi de poder estudiar amb major detall
la sol·lució més adient que calgui prendre respecte al present assumpte.
El Ple per unanimitat acorda deixar aquest punt sobre la taula.
* El Ple per unanimitat i d’acord al que disposa l’art 103,3 de la llei 2/2003 de
règim local aprova per raó de la seva urgència la inclusió en l’ordre del dia dels
següents punts :
7.- ALIENACIÓ DE L’IMMOBLE DEL NOU C.A.P. A FAVOR DE CAT-SALUT
DICTAMEN
Atès el Conveni de Col·laboració formalitzat en data 4 de desembre de 2006 entre l'Hble
Consellera de Salut de la Generalitat, el director del Servei Català de la Salut i l’alcalde de
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l’Ajuntament de Moià respecte a la construcció d’un nou Centre d’Atenció Primària al municipi
de Moià, a construir a la finca inscrita en el registre de la Propietat núm 4 de Manresa al Tom
908, Llibre 40 de Moià, Foli 135 i Finca 1311 inscripció 4ª i amb referència cadastral 4993433.
Vist l’Acord plenari que aprovà el contingut de l’esmentat Conveni de Col·laboració adoptat en
sessió de 9 de novembre de 2006.
Vist l’Acord plenari de 8 d’octubre de 2008 respecte a la desafectació com a bé de domini públic
dels terrenys on s’hi ubica el nou CAP, així com de la transmissió a favor de Moiàfutur SA del
percentatge de participació en la propietat dels terrenys destinats a Pàrquing, i també de
l’acord de transmissió a favor de Cat-Salut de la titularitat de l’immoble ja construït del CAP.
Vist l’Informe favorable del departament de Governació de data 5 de desembre de 2008
respecte a les operacions abans assenyalades.
Vista l’Addenda de 26 de gener de 2010 relativa al Conveni de Col·laboració de 4 de desembre
de 2006 respecte al preu d’adquisició del CAP per 1.945.736,00 € (IVA inclòs).
Atesa la comunicació adreçada per la Gerència econòmica - Àrea de patrimoni de Cat-Salut en
data 15 de juny de 2011 respecte al preu final establert per a l’adquisició del nou CAP de Moià i
que es fixa en 2.053.528,38 € (18% IVA inclòs).
En ús de les atribucions plenaries que estableix l’art 52 de la Llei 2/2003 de Règim Local a
Catalunya.
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS :
PRIMER : APROVAR l’alienació per venda directa a favor del Departament de Salut de la
Generalitat i específicament del Servei Català de la Salut de l’immoble construït (sòl i edifici) del
nou Centre d’Atenció Primària de Moià ubicat a la confluència dels carrers Santa Magdalena,
Jacint Vilardell, La Tosca i Passatge Orriols amb una superfície de 1.650 m2, desprès de la
Modificació Puntual del POUM i que llinden al Nord amb terrenys de propietat municipal i
qualificats d’equipament esportiu de superfície 934,45 m2.
SEGON : APROVAR el preu de compravenda de l’edifici que es fixa en 2.053.528,38 €, IVA
inclòs, i que segons han acordat les parts es satisfarà per la part compradora efectuant el
pagament fraccionat del preu en dues anualitats: 1.000.000,00 € durant l’exercici 2011
i 1.053.528,38 € durant l’exercici 2012.
Atès que l’AJUNTAMENT DE MOIÀ va atorgar en data 25 de març de 2010 escriptura de cessió
de crèdit a favor de GARROFÉ I ROCA S.A, per un import nominal d’1.945.736,00 €, i
posteriorment, amb data 13 de maig de 2010, aquesta mercantil va procedir a cedir a AVALIS
CATALUNYA SGR I CAJA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID el dret de crèdit que
ostenta davant el Servei Català de la Salut, el preu s’abonarà de la següent forma:
En data d’avui el Servei Català de la Salut farà efectiu a favor d'AVALIS CATALUNYA SGR I CAJA
DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID un import d’1.000.000,00 €, mitjançant
transferència al compte núm. 2038 9965 27 6100001351 de l’oficina de CAJA MADRID, ubicada
al carrer Ferran Puig, número 3, de Mollerussa, en la qual abonarà també, el Servei Català de
la Salut, mitjançant transferència durant l’any 2012, l’import de 945.736,00 €, restant del
crèdit que fou cedit a GARROFÉ I ROCA S.A.
L’import restant de 107.792,38 € del total del preu de compra de l’edifici es farà efectiu pel
Servei Català de la Salut a l’Ajuntament de Moià durant l’any 2012.
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TERCER: FACULTAR al sr alcalde per les gestions i signatures que siguin necessaries per a l'
execució dels presents acords i en particular per a l’atorgament i formalització de l'escriptura
notarial de compravenda de l’immoble del nou CAP davant Notari.
QUART: COMUNICAR els presents acords al Servei Català de la Salut pel seu coneixement,
execució i formalització dels presents acords respecte al lliurament del sòl i de l’edifici construït
del nou CAP i formalització notarial de la corresponent compravenda.
ANNEX : CERTIFICACIÓ DESPESES CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DESTINAT A CENTRE
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
Honoraris redacció projecte executiu
Honoraris de direcció d'obra,tècnic superior i mitjà
Estudi de Seguretat i Salut
Comprovació i control de Pla de Seguretat i Salut
Pressupost de l'obra
Altres despeses; subministraments i llicències
Part proporcional Estació Transformadora
Total
IVA 18 %
TOTAL

42.945,74
117.857,82
2.977,78
17.591,46
1.453.091,54
42.894,47
62.919,48

€
€
€
€
€
€
€

1.740.278,29 €
313.250,09 €
2.053.528,38 €

El Ple aprova per unanimitat el present dictamen.
8. COMUNICACIÓ AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA RESPECTE A LA
PRESENTACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2010.
DICTAMEN
Vista la Llei 2/2011 d’economia sostenible i en particular l’art 36 que disposa l'obligació dels Ens
Locals de remetre la liquidació de l’exercici 2010 al Ministerio de Economia y Hacienda abans de
31 de juliol, procedint en cas contrari a retenir a partir del mes de setembre les entregues
mensuals a compte de la participació en els tributs de l’Estat.
Atesa la impossibilitat de finalitzar les operacions comptables relatives al tancament, aprovació
i tramesa de la Liquidació de l’exercici pressupostari de l’any 2010 abans del 31 de juliol de
2011.
En aquest cas s’han de justificar de manera raonada les causes que motiven la impossibilitat
d’haver presentat la liquidació pressupostària de l’exercici anterior i previ acord plenari
comunicar-ho a la Direcció General de Coordinació Financera de les CCAA i de les Entitats
Locals.
Vista la memòria justificativa de l’Àrea Econòmica dels motius del retard en l'elaboració i
tancament de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010, i que són:
•
•
•

Els quatre grans canvis soferts a l’Àrea Econòmica segons la memòria de gestió de l’any
2010, tant a nivell polític, com de gestió administrativa, de nous processos i
procediments, i de crisi econòmica.
L’any 2009 es van posar al dia actuacions legals endarrerides, principalment l’edició i
aprovació dels Comptes Anuals dels anys 2006, 2007 i 2008, i llur rendició de comptes a
la Sindicatura de Catalunya i al Tribunal de Cuentas.
El primer semestre de l’any 2010 es va dedicar a entrar la comptabilitat i tancament de
l’any 2009 (liquidació el 23/6/2010) dels 3 Organismes, i l’últim trimestre es va destinar
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•
•
•
•

molta dedicació a l’empresa que va auditar l’Ajuntament i també a preparar el Compte
General del 2009, aprovat el mes de desembre de 2010.
Del gener del 2011 i fins a finals d’abril de 2011, la tècnica cap de l’Àrea Econòmica (a
2/3 de jornada) va assumir la baixa de maternitat de la tècnica de RRHH (a 100% de
jornada).
El 26 d’abril de 2011 la tècnica cap de l’Àrea Econòmica va prendre possessió de la
Intervenció Accidental de l’Ajuntament, per cessió del Director de Serveis que ostentava
aquest càrrec.
Del 6 de maig de 2011 al 20 de juny de 2011 la tècnica cap de l’Àrea Econòmica i
Interventora Accidental va causar baixa laboral.
El 10 de juny s’incorpora el nou Consistori de 13 regidors, on 12 són nous, amb tots els
canvis que això comporta, a nivell de clauers d’Alcaldia i Regidor d’Hisenda, nous
procediments i informació.

A data d’avui està a punt d’enviar a la Diputació de Barcelona, àrea de suport comptable del
programa Sicalwin, els pressupostos liquidats del 2010 dels Organismes Autònoms Museu
Municipal de Moià i Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter, i prèvia anàlisi informàtica i
comptable de les dades, ens prepararan el programa per realitzar el tancament formal.
Pel que fa a la liquidació del pressupost de l’Ajuntament s’està treballant per tancar els
projectes d’inversió, calculant les desviacions de finançament, i resolent les incidències al
tancament.
En ús de les atribucions plenàries de l’art 52 de la llei 272003 de règim local, es proposa al Ple
adoptar els següents ACORDS:
1. COMUNICAR al Ministerio de Economia y Hacienda aquestes raons que justifiquen la
impossibilitat de poder tenir tancada, aprovada i tramesa a l’oficina virtual la liquidació
pressupostària de l’exercici de 2010 de l’Ajuntament de Moià i llurs Organismes
Autònoms a la data límit de 31 de juliol així com demanar una pròrroga de dos mesos
(fins el 30 de setembre de 2011) per a la seva realització i presentació.
2. COMUNICAR-HO a la Direcció general de coordinació financera amb les CCAA i amb els
ens Locals per tal que no retingui a partir de setembre els imports de les entregues
mensuals a compte de la participació ens els tributs de l’Estat.
3. FACULTAR al Sr alcalde i Sr Regidor d’Hisenda per a l’execució i formalització dels
presents acords.
4. COMUNICAR-HO a l’Àrea Econòmica pel seu coneixement i agilitació de la liquidació de
l’exercici de 2010.
El Ple per unanimitat aprova el present dictamen
9. PETICIÓ D’UNA AUDITORIA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL MOIÀFUTUR SA
El Ple per unanimitat aprova realitzar una auditoria econòmica-comptable i financera de la
societat municipal Moiàfutur SA i encarregar-la a Gestoria Busquets de Manresa.
Es faculta al sr alcalde i sr regidor d’hisenda per a l'execució dels presents acords.
10. MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
El Consell Nacional de Dones de Catalunya és l’òrgan participatiu i consultiu de l’Institut Català
de les Dones i va aprovar en sessió de data 4 de juny de 2011 la proposta de “Tamaia,
Associació de Dones contra la Violència Familiar” que porta per títol “Encenem una espelma”.
D’acord amb la mateixa cada vegada que una dona mori a causa de la violència masclista
s’encendrà una espelma en record seu i es dipositarà a la porta de cada ajuntament de
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Catalunya com a gest de condol i alhora com a mostra de rebuig del que constitueix un
atemptat als drets fonamentals i a la llibertat de les dones.
Per tant es proposa al Ple :
PRIMER: ADHERIR-SE a la proposta de l’associació Tamaia i concretada en el texte que porta
per títol “Encenem una espelma” que s’adjunta a la present Moció.
SEGON: FACULTAR a la regidoria de Benestar Social i Ciutadania per adoptar les mesures
necessàries per a la concreció i execució dels presents acords.
TERCER: FER-HO PÚBLIC mitjançant la pàgina Web i demès mitjans de comunicació municipal
per a general coneixement.
Tamaia, viure sense violència, som una associació que treballa, col·labora i ajuda a les
dones que han patit, o estan patint, violència masclista. Des de fa 18 anys, l’experiència
acumulada ens permet ajudar a la recuperació, treballant com a mentores, conselleres, de les
postres companyes.
Així compartim experiències i objectius les dones que hem patit el problema i les que se n’estan
sortint. Les que hem estat ajudades i podem ajudar.
És el cicle de la vida. És el cicle del progrés. En aquest procés se’ns ha encès una llumeta, una
espelma. I necessitem la col·laboració de tothom. Cada vegada que mori una companya en un
acte d’agressió, encendrem una llum pel seu record. Una espelma serà dipositada a la porta de
l’Ajuntament.
Les dones adherides a l’acte, i qui vulgui acompanyar-les, farem expressió de que no és normal
que passi això. Que és freqüent sí, però que cada desastre ha de ser motiu de protesta i record
per les amigues que ja no hi són. Per què cal estar plegades, en els mals moments i en els
bons. En l’acció i en el record. En la lluita i en la construcció del diàleg i la pau.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Mentora de Tamaia promotora de la proposta.
El Ple per unanimitat aprova la present Moció.
11. REFLEXIONS I PROPOSTES QUE FORMULA LA REGIDORA DE CULTURA SRA ELVIRA
PERMANYER SERT
Han passat solament quatre setmanes justes que hem entrar en contacte amb la realitat de
l’ajuntament, i cadascú de nosaltres hem començat a entrar en matèria en els àmbits que se’ns
han confiat.
Hem pogut entreveure i constatar problemes diversos de caire organitzatiu, de gestió del dia a
dia, i especialment els pressupostaris. Sabíem que existien i que molts d’altres els intuíem, però
la realitat supera la ficció. No hi ha tema que es toqui per petit que sigui que no porti enganxat
un problema econòmic al darrera, que el condicioni o l’hipotequi i per tant dificulti qualsevol
decisió de l’acció de govern que l’afecti.
Tots esperaven que les sospites no es confirmessin al cent per cent, que hi hagués un marge de
maniobra per començar a treballar el nou govern, però no es així.
El temps corre, no s’atura, i hem de poder començar a prendre decisions com a govern per
aturar aquesta mecànica perversa dels comptes municipals: d’anar fent coses i coses com si no
passes res de res i no pagar als proveïdors d’aquí o de fora, i d’haver de fer mans i mànigues
per mantenir els vicis i/o costums d’una acció de govern de l’anterior equip de govern que ha
dut les arques municipals a zero.
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Cal prendre decisions severes de difícil explicació, per allò del que sempre s’ha fet o perquè hi
ha compromisos més o menys verbals que s’haurien de mantenir, ...
Per tant us proposo dues accions paral·leles:
1. Per una banda reduir costos de forma dràstica en festes i a totes aquelles activitats no
necessàries pel dia a dia que tenim a la cantonada:
−

anul·lar diverses accions que tenen una despesa important i que no tenim per pagar,
com és l’estada dels 28 arqueòlegs de la URV els dies 8 al 19 d’agost per fer
excavació a les Toixoneres (cost previst (entre 6.000 € i 9.000 €)

−

reduir a la meitat els costos de la Festa Major, sols recordà que encara en deuen
14.800 € del l’any 2009, que la del 2010 va costa 41.730 € dels qual encara se’n
deuen 19.600 € i per tant cal anul·lar actuacions de grups musicals forans previstos
per la Festa Major, cost previst (7.200 €)

−

reduir el cost de la Festa de l’Arbre i Homenatge a la Gent Gran a la meitat, ja que
encara es deu just la meitat de l’any passat. (costos 2010 = 5.215 €)

L’objectiu d’aquesta actuació com a contra partida recolzar totes les activitats culturals,
esportives i d’oci de l’estiu organitzades per les entitats i associacions moianesa que han
treballat i treballen per que sigui un estiu festiu i participatiu.
2. Per l’altra, comunicar públicament utilitzant els mitjans de comunicació
l’abast: web, premsa comarcal i nacional, radio, roda de premsa,... fil per
per àmbit, tot els deutes pendents que va sortint, amb l’objectiu de
moianesos coneguem la situació real i que les reduccions proposades d’ara
puguin entendre.

que tenim a
randa, àmbit
què tots els
fins l’estiu es

Gràcies per atendre aquestes reflexions i propostes.
11. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen
I sense més assumptes a tractar el sr alcalde aixeca la sessió quan són les 20,45 hores. En
dono fe.
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