ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 10 DE MAIG DE 2012, NÚM. 7
Data i hora d'inici: dia 10 de maig de 2012 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: dia 10 de maig de 2012 a les 21.10 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
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Ramon Crespiera i Sucarrats
Sr. LLorenç Fort Vidal
Sra. Sara Verdaguer Vilaró
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Excusen la seva absència
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Secretària Accidental
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

A - ASSUMPTES A DELIBERAR

01 - CONVOCAR LICITACIÓ PEL SERVEI DE NETEJA DE L'EDIFICI DEL CEIP
JOSEP ORRIOLS I ROCA
DICTAMEN
Atès que ha finalitzat l'anterior adjudicació del servei de neteja es fa necessari
convocar nova licitació per a la prestació del servei municipal de neteja a l'edifici del
Centre escolar Josep Orriols Roca per tal de millorar en agilitat, eficàcia i eficiència en
la seva prestació, i en economia en el seu cost.
Com a mesura preferent es vol garantir la correcta gestió en la prestació del servei en
relació a la neteja de l'edifici de l'Escola Pública i en aquest sentit s'ha cregut
convenient treure a concurs l'adjudicació del servei mitjançant procediment obert
d'adjudicació.
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Atès l'informe de la Regidoria d'Educació i els Plecs de Clàusules econòmiques i de
prescripcions tècniques que s'adjunten
El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, en relació amb l'article 261 de la LLei 2/2003
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 270 al 274 del Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny
regulen la modalitat de concert com a forma de gestió indirecta de serveis públics.
Per raó del contracte, el cost i la durada, l'òrgan competent per aprovar el plec de
clàusules i la seva adjudicació és el Ple Municipal.
Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa es formula al Ple la següent
proposta d'acord:
1. Aprovar l'expedient per a contractar la gestió del servei de neteja del CEIP Josep
Orriols Roca, mitjançant la modalitat de CONCURS.
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regular la prestació del servei. Publicar-ho al BOP i al perfil
del contractant per un termini de quinze dies.
3. Aprovar la convocatòria de licitació mitjançant CONCURS, per a l'adjudicació de
la gestió del servei.
4. Publicar-ho al BOP i al Perfil del Contractant perl termini de quinze dies per a
general coneixement i presentació de pliques. En cas d'al·legacions als Plecs, se
suspendrà el termini fins a la seva resolució
5. Facultar al sr. Alcalde pel desenvolupament del CONCURS i per a les gestions i
signatures necessàries per a l'exeució dels presents acords.

Moià, 4 de maig de 2012
L'Alcalde
El Ple Municipal per unanimitat dels assitents aprova el present dictamen.

02 - MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL
DICTAMEN
Atès que en data 2 de maig de 2012, l’Alcaldia va iniciar expedient per portar a terme
la modificació de la plantilla municipal aprovada per Acord del Ple de data 24 de
novembre de 2009.
Atès que en data 4 de maig de 2012, la Regidoria de Recursos Humans va emetre
informe en què es detallaven les places que caldria suprimir.
Atès que en data 4 de maig de 2012, la Intervenció va emetre informe sobre la
repercussió econòmica que, si escau, implica la modificació de la plantilla.
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Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l’Informe de Secretaria de data 4
de maig de 2012, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per objecte
la supressió de les places següents:
Àrea de Seguretat-Dues places
1. Denominació: Agent Policia Local
Adscripció: Personal funcionari. Escala Administració Especial
Grup: C2
Àrea de Salut- Una plaça
2. Denominació: Personal de neteja
Adscripció: Personal laboral
Grup: E
Àrea d'Urbanisme i Territori - Una plaça
3. Denominació: Arquitecte Tècnic
Adscripció: Personal funcionari. Escala ADministració
Tècnica.
Grup: A2

General.

Subescala

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província; durant aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que
considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat
al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial.
Dionís Guiteras Rubio
L'Alcalde
Moià, 8 de maig de 2012
El Ple Municipal per unanimitat dels assitents aprova el present dictamen.

03 - ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13. CORRECCIÓ ERRADES TRANCRIPCIÓ
PREUS
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 004 DE DATA 4 DE MAIG DE 2012
Atès que en data 30 de desembre de 2011 es va publicar al BOP la modificació de les
Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Moià i varen quedar aprovades definitivament
per a l'exercici de 2012.
Atès que s'han detectat tres errades de transcripció en el preu de la taxa a aplicar a
l'Ordenança Fiscal núm. 13, "Taxa per parades, casetes de venda, espectacles o
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atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic" en el següents articles:
Art. 6.1 Epígraf 6, on diu 100 € ha de dir 104 €
Art. 6.1 Epígraf 7, on diu 103.50 €, ha de dir 171 €.
Art. 6.1 Epìgraf 16, on diu 240 € ha de dir 248 €
Vist El Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, la Llei
7/1985 de 2 d'abril Reguladora de Bases de Règim Local, la LLei 8/1989 de 13 d'abril
de Taxes i Preus públics i la Llei General Tributària,
HE RESOLT
PRIMER.- APROVAR la correcció de les errades de transcripció dels preus de la taxa
pels imports correctes a l'Ordenança Fiscal núm. 13,
SEGON.- RATIFICAR i donar compte del present decret al Ple de l'Ajuntament
TERCER.- PUBLICAR anunci al BOP.
L'Alcalde,
Dionís Guiteras i Rubio
Moià, 4 de maig de 2012
El Ple Municipal per unanimitat ratifica el present Decret.

04 - PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE CENTRE OBERT
DICTAMEN
Atès el funcionament del servei municipal de Centre obert per a nens/nenes i famílies
que es porta a terme a l'edifici de Can Carner.
Vista l'Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora dels preus públics per a la prestació de
serveis municipals.
En ús de les atribucions plenàries de l'art. 52 de la Llei 2/2003 municipal.
Es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS.
1. APROVAR el preu públic corresponent al finançament de la prestació del
servei de Centre Obert amb les següents dades:
Quinze euros 15 € per família i trimestre per a l'ús del Centre Obert, amb
independència del nombre de membres de la família que en faci ús.
2. PUBLICAR aquest acord al BOP per un termini de trenta dies per a general
coneixement, al·legacions i efectes legals procedents. En cas contrari
esdevindrà aprovar amb caràcter definitiu.
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3. FACULTAR al sr. Alcalde i sra. Regidora
desenvolupament dels presents acords.

de

Benestar

Social

pel

Dionís Guiteras i Rubio
L'Alcalde
Moià, 30 de març de 2012
El Ple Municipal per unanimitat aprova el present Dictamen.
B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

05 - SESSIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
Sr. Alcalde. Dóna compte al Ple de la sessió de la Junta Local de Seguretat que va
tenir lloc el dia 30 de març de 2012 i de la qual es va estendre l'acta corresponent.
Es varen signar dos convenis:
Conveni de cessió d'ús del programari de gestió i suport als processos de les Policies
Locals denominat SIPCAT entre el DEpartament d'Interior i l'Ajuntament de Moià.
Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
i l'Ajuntament de Moià per a l'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa rescat de
radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya.
El Ple Municipal se'n dóna per assabentat.

06 - CONTROL DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
DECRETS D'ALCALDIA
DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d'Alcaldia.
Decret 011/2012 de 20 d'abril d'incoació d'expedient disciplinari al Secretari de la
Corporació sr. Francesc Armengol i Aymerich per actuacions o omissions que poden ser
constitutives d'infraccions administratives.
Decret 001/2012 de 23 d'abril de nomenament de Secretària General amb caràcter
Accidental a la funcionària de la corporació sra. Anna Maria Martí i Tantiñà, mentre no
quedi la plaça coberta reglamentàriament.
Decret 008/2012 de 7 de maig de cessament de la funcionària interina Sra.Maria
Cortina i Mias, per haver finalitzat el Pla de modernització i millora de l'àrea de serveis
tècnics perl qual va ser nomenada.
Decret 009/2012 de 7 de maig de cessament de la sra. Maria Àngels Ferrer i Prat,
personal laboral, adscrita al Cap, per passar la gestió d'aquest directament al Servei
Català de la Salut.
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Decret 006/2012 de 9 de maig sobre la durada de la jornada laboral del personal del
sector públic que serà de 37 hores i mitja setmanals a partir del dia 14 de març de
2012.
El Ple Municipal se'n dóna per assabentat.

07 - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
No se'n presenten
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretari estenc aquesta acta. En
dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent.No es produeix cap
intervenció.
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