ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA SETZE D’ABRIL DE 2014, NÚM. 5
Data i hora d'inici: Dia 16 d’abril de 2014 a les 18.30 hores
Data i hora de finalització: Dia 16 d’abril de 2014 a les 19.55 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort i Vidal
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Maria Mercè Monrós i Tarté
Excusen la seva absència
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Sara Verdaguer i Vilaró
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
Interventor Municipal
Lluís Solé i Diez
ORDRE

DEL

DIA

A - ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 20 DE MARÇ DE 2014
L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data vint de març de
dos mil catorze, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha
objeccions per part dels assistents.
Es formulen les següents esmenes:
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Sra. Ferrer.- A la pàgina 17, hi havia una frase inconcreta i escoltada la gravació ja
ha quedat clara.
El sr. Alcalde proposa que es resolgui aquest error material fent la inclusió en l’acta
definitiva, declara aprovada l’acta per unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre
corresponent
2. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2014
DICTAMEN
Davant la presentació d’una factura corresponent a exercicis anteriors en el
departament d’Intervenció.
Atès l’informe de Secretaria emès en data 31 de març de 2014 en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial dels
crèdits de l’expedient 1/2014 corresponent a un altre exercici pressupostari.
Atès l’informe d’Intervenció de data 2 d’abril de 2014, on consta que en aplicació de
l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions
corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en
aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas
concret és possible la seva realització.
Atesa la proposta realitzada per l’Alcaldia en aquest sentit, i atesa la competència
atorgada al Ple per l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdit corresponent a exercicis anteriors que
es relaciona a l’informe d’intervenció, d’import 78,12 €, corresponent al capítol II del
pressupost.
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2014 el crèdit amb càrrec a la
partida pressupostària 01-9200-220.00 l’ import de 78,12 euros.
Sr. Santaeugènia.- És una factura que va arribar fora de termini.
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present
dictamen.
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 04/2014
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 1-04-2014, es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 2-04-2014 es va emetre Informe d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 2-04-2014 per
Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 04/2014 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
Modif. de crèdits 4/2014
INGRESSOS
ALTES
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPITOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL

DESPESES

BAIXES

ALTES
4.540,40 €

BAIXES
2.540,40 €
874,50 €
2.000,00 €

874,50 €

0,00 €

0,00 €

5.414,90 €

5.414,90 €

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 resoldreles.
Sr. Santaeugènia.- Bàsicament aquesta modificació de crèdits s’ha fet per la compra
d’un concentrador d’oxigen, per pagar les factures de la SGAE pendents i per passar
dos mil euros del premi del Festival Internacional de Música Francesc Viñas que va
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quedar desert a la partida del Festival, però que siguin disponibles.
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present
dictamen.
4. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS DECRETS 071/2014, DE
19 MARÇ DE 2014, DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I 09/2014, DE 19 DE MARÇ,
DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ DE LES LIQUIDACIONS DELS
PRESSUPOSTOS 2013 I DELS CRITERIS EMPRATS PEL CÀLCUL DE LA
PROVISIÓ D’INSOLVÈNCIES
En compliment de l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals segons el qual
“Cal informar el ple en la primera sessió que es faci de la liquidació de cadascun dels
pressupostos que integren el pressupost general i dels estats financers de les societats
mercantils dependents de l'entitat, una vegada realitzada la seva aprovació” i de
l’article 193 bis, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s¡’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació als drets de
recaptació difícil o impossible, segons el qual “Les entitats locals han d’informar el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el seu ple, o òrgan equivalent, del
resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de recaptació difícil o
impossible amb els següents límits mínims:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis
anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un
25 per cent.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici tercer
anterior a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un
50 per cent.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis
quart a cinquè anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com
a mínim, en un 75 per cent.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants
exercicis anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar en un 100
per cent.”
Es dóna compte al ple de la Corporació:
Primer.- Del Decret 071/2014, de 19 de març, d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Moià.
Segon.- Del Decret 09/2014, de 19 de març, d’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2013 del Museu Municipal de Moià.
Tercer.- Dels criteris utilitzats en la determinació del càlcul de la provisió
d’insolvències, els quals es recullen en l’informe d’intervenció de liquidació del
pressupost.
Sr. Santaeugènia.- Ja heu vist tots l’informe de l’interventor, on es diu que el
pressupost es liquida amb un saldo positiu d’un milió noranta-set mil divuit amb vint
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euros i que el romanent de tresoreria ens queda amb cinc milions vuit-cents vuitanta
vuit mil nou-cents quaranta-un amb catorze euros. El romanent és negatiu encara. Si
desgranem una mica les dades els que ens diu és que el resultat pressupostari és
favorable, és bo en el fet que ens diu que l’excedent en el pressupost s’ha controlat
bastant bé i que ens permet tancar en positiu. Si tenim en compte el romanent
negatiu, les OPAS pendents d’aplicar i el fons, que és el que ens està fent més mal,
ens quedaria un romanent negatiu aquest any de tres-cents disset mil cent setantaquatre amb setanta-cinc euros. La situació econòmica està més o menys controlada i
podem girar la situació en els propers anys. L’endeutament és de setze milions vuitcents mil euros que sí que està al 249,73% que és una barbaritat, però del 390 % hem
baixat al 249% i amb la feina de tots s’està fent una bona gestió.
Sra. Tarter.- Entenc que és una donació de comptes no hem de votar no?. Aprofitant
que hi ha l’interventor en el Ple, a la pàgina 16 de l’informe recomana fer un Ple ja que
faltaran setanta-vuit mil euros pel tema del romanent, per aprovar treure aquesta
despesa. No s’ha comentat des de l’equip de govern però penso que és dels punts més
importants que hi ha a l’informe d’intervenció. No sé si n’hi hauria prou amb adquirir el
compromís d’estalviar de la partida dels policies, que no vagin tornant, i aprofitant que
és aquí que ens expliqui com hem de respondre a aquesta recomanació.
Sr. Solé.- A l’informe d’intervenció es va posar de manifest, davant l’existència d’un
romanent líquid de tresoreria negatiu. L’article 193 del RDL 2/2004 estableix diferents
possibilitats. Una primera via és la reducció de despesa de forma immediata a través
de sobrants de partides i una altra via de solucionar un romanent líquid de tresoreria
negatiu, és mitjançant l’aprovació de superàvit inicial als pressupostos. Lògicament, el
romanent líquid de tresoreria si es descomptava l’efecte de què no està formalitzat
com un préstec, però segons els criteris emesos per política financera, que és a qui
correspon la tutela, comenten que aquesta es pot descomptar del romanent negatiu,
com molt bé ha comentat el regidor, queda reduït a tres-cents disset mil euros. Dos
cents trenta-vuit mil euros ja estava previst i es va aprovar el pressupost 2014 amb
superàvit i quedaria només per arreglar setanta mil euros. L’única recomanació de
l’informe és, que quan abans es pugui actuar per a regularitzar aquests setanta mil
euros millor per la Corporació. No significa que sigui l’única via però sí que hi ha la
recomanació a nivell tècnic per a poder actuar. El calendari previst és que més o
menys en el Ple de juny o juliol ja es pugui materialitzar entre d’altres mesures, a
través de sobrants de capítols i es pugui normalitzar la situació negativa del romanent
que és una fita molt important. Moltes gràcies.
El Ple de la Corporació se’n dóna per assabentat
5. DONAR COMPTE AL PROPER PLE DE LA CORPORACIÓ DELS INFORMES DE
MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ DEL
PRIMER TRIMESTRE DE 2014
Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials s’estableix a l’article 4 la obligatorietat d’elaborar i trametre
al Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat Autònoma, els informes
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trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local.
Es dóna compte al ple de la Corporació dels informes de morositat de l’Ajuntament de
Moià i el Museu Municipal de Moià corresponents al primer trimestre de 2014.
Sr. Santaeugènia.- Aquí estem notificant quin són els períodes de pagament que
tenim respecte a les factures. Hi ha una partida de dos-cents mil euros que no s’està
atenent que són factures d’en Tarín i Gorina que s’ha fet un decret de reserva, perquè
s’estan revisant, davant els dubtes de què realment siguin correctes. Això ens manté
aquesta partida pendent i ens trastoca una mica el fet important, que amb tots els
altres proveïdors que tenim, el termini mitjà de pagament és de 35,78 dies, que és un
termini super acceptable.
El Ple de la Corporació se’n dóna per assabentat
6. PROPOSTA D’ENCOMANA DEL SERVEI A LA SMAMSA DE CONTROL
ANALÍTIC D’ABOCAMENTS A LA XARXA DE SANEJAMENT MUNICIPAL
DICTAMEN
Vista la iniciativa impulsada pel Regidor delegat d’Urbanisme i Territori i Medi Ambient,
proposant l’encomana dels serveis d’inspecció dels abocaments a la xarxa de
sanejament municipal per tal de controlar el compliment dels paràmetres establerts
per l’ordenança municipal vigent.
Considerant que la societat municipal d’Aigües de Moià és una societat mercantil de
capital íntegrament municipal, que constitueix un mitjà propi instrumental per a la
gestió dels serveis públics que té confiats,
Considerant que l’Ajuntament no disposa de mitjans apropiats per a la realització de
les inspeccions tècniques proposades i que la Societat en pot disposar amb molta més
facilitat per raó de les activitats que desenvolupa d’acord amb el seu objecte social,
Considerant que l’encomana de servei pot tenir únicament caràcter tècnic o material,
sense possibilitat de comprendre cap prerrogativa ni potestat que comporti exercici
d’autoritat,
Atès allò que disposa l’article 15 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, en matèria
d’encomana de gestió de serveis, disposant que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència de les entitats de dret públic pot ésser
encomanada a altres entitats de la mateixa o distinta administració, per raons
d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per al seu
desenvolupament
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Encomanar a la SMAMSA els serveis de control analític dels abocaments que
es realitzen a la xarxa de sanejament municipal, sota les següents condicions:
1-L’encomana de gestió és de caràcter temporal i podrà esser modificada o revocada
en qualsevol moment pel Ple municipal.
2-Els serveis encomanats consisteixen en la realització d’activitats de caràcter material
o tècnic.
3-L’encomana de gestió no suposa cessió de la titularitat competencial en matèria
d’inspecció i sanció d’abocaments que conserva a tots els efectes l’Ajuntament de
Moià.
4-El cost dels controls que es realitzin serà íntegrament assumit per la societat amb
càrrec als ingressos obtinguts per la recaptació de la taxa del servei de clavegueram.
El pressupost del cost del servei s’aprovarà pel Consell d’Administració de la Societat.
5-L’encomana de gestió es refereix únicament a les activitats tècniques o materials del
control i no suposa en cap cas ni la cessió de titularitat de la competència, ni la cessió
de les prerrogatives o potestats públiques inherents a aquesta, que romanen en poder
de l’Administració municipal.
6-Les inspeccions es realitzaran a les empreses que per la seva activitat determini
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Moià.
7-La SMAMSA vindrà obligada a informar a l’Ajuntament del resultat de les
inspeccions, així com proporcionar-los les actes i els resultats de les analítiques.
Segon.- Notificar la resolució presa a la SMAMSA pel seu coneixement i efectes.
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present
dictamen.
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL
LABORAL I ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ
En data 26 de setembre de 2012, (registre de sortida RC-1274), l’Ajuntament de Moià
va denunciar el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral aprovat pel Ple de data 3 de
maig de 2000,
En data 26 de setembre de 2012, (registre de sortida RE-1), l’Ajuntament de Moià va
denunciar el Pacte de Condicions de Treball del Personal Funcionari aprovat pel Ple de
data 3 de maig de 2000,
L’article 2 del Conveni Col·lectiu i l’article 2 del Pacte n’establien una durada de dos
anys,
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L’article 86.3 “in fine” de l’Estatut dels Treballadors, segons la redacció donada per la
Llei 3/2012, de 6 de juliol, determina que transcorregut un any des de la denúncia del
conveni col·lectiu sense que s’hagi acordat un nou conveni o dictat un laude arbitral,
aquell perdrà, llevat de pacte en contra, vigència i s'aplicarà, si n'hi ha, el conveni
col·lectiu d'àmbit superior que sigui aplicable,
En no haver estat possible el tancament d’un nou conveni col·lectiu abans del 26 de
setembre de 2013, l’Ajuntament i el Comitè varen pactar la pròrroga dels instruments
denunciats per un termini de sis mesos, que finia el 31 de març de 2014, amb el
compromís de continuar negociant per assolir a un acord que posés fi a aquesta
transitorietat,
Dins el mencionat període de pròrroga de sis mesos tampoc ha estat possible de
consensuar els múltiples aspectes de les relacions professionals i laborals que el
conveni únic està cridat a regular,
Davant d’aquesta situació i del temor que les negociacions es perllonguin força més
temps, les parts han decidit modificar el Conveni Col·lectiu i l’Acord de Condicions de
Treball vigents en els termes que es detallen a l’annex, amb el compromís de seguir
negociant de bona fe el nou instrument de regulació col·lectiva per tal que sigui una
realitat tangible tant aviat com sigui possible,
En data 31 de març de 2014 la mesa de negociació acorda la modificació de l’article 2
del conveni del personal laboral i l’acord de condicions de treball del personal
funcionari, respecte a la vigència del conveni.
En data 7 d’abril de 2014 la mesa de negociació acorda la modificació de l’article 2, del
conveni del personal laboral i l’acord de condicions de treball del personal funcionari,
respecte a les ajudes i socials i substitucions del personal.
En data 11 d’abril de 2014 la mesa de negociació acorda deixar sense efecte l’acord
pres en la sessió de data 7 d’abril de 2014, donat que contenia incorreccions i
mantenir vigent l’acord pres en la sessió de data 31 de març de 2014, incorporant a
petició de l’interventor municipal, com a quantitat màxima global, per les ajudes
socials, l’import de deu mil euros consignat en el pressupost de l’exercici 2014.
Per l’exposat, vista la conformitat dels tècnics que signen al peu d’aquesta proposta, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.-Aprovar la Modificació del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral i el Pacte
de Condicions de Treball del Personal Funcionari que es transcriu a l’annex d’aquesta
resolució.
SEGON.-Notificar la resolució presa als representants de personal, comunicar-la a
l’autoritat laboral i publicar-la als diaris oficials en la forma legalment establerta.
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TERCER.-Donar-ne coneixement a l’autoritat laboral.
ANNEX
ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL
I DEL PACTE DE CONDICIONS
Moià, a onze d’abril de dos mil catorze.
REUNITS:
El Sr. Dionís Guiteras Rubio alcalde-president i els representants del personal laboral i
funcionari que signen al peu d’aquest document,
MANIFESTEN
En data 31 de març de 2014 es va signar un acord de modificació de l’article 2 del
conveni/acord del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Moià i organismes
dependents.
En data 7 d’abril de 2014 es va signar un acord de modificació de l’article 2 del
conveni/acord del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Moià i organismes
dependents especificant, a més, l’import màxim global de les ajudes socials per l’any
2014.
Vist que l’acord de data 7 d’abril de 2014 tenia incorreccions.
Atès que l’Interventor Municipal ha demanat establir l’import màxim global de les
ajudes socials per al 2014.
CONVENEN
PRIMER.- Deixar sense efecte i anul·lar l’acord pres el dia 7 d’abril de 2014 i mantenir
vigent l’acord pres en data 31 de març de 2014, el contingut del qual és el següent:
“Primer.- Modificar l’article 2 de l’actual Conveni col·lectiu de les condicions
econòmiques, socials i de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Moià
quedant redactat com segueix:
ARTICLE 2.- ÀMBIT TEMPORAL
2.1- El present conveni tindrà una durada de dos anys, de l’1 de gener de 2000 al 31
de desembre del 2001 i entrarà en vigor a partir de la signatura dels representants de
personal i l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
Es prorrogarà tàcitament en el supòsit que no sigui objecte de denúncia per qualsevol
de les parts, amb tres mesos d’antelació al seu termini i de mantenir-se les clàusules
dintre de la legalitat vigent.
Un cop denunciat aquest acord continuarà en vigor, en la totalitat dels seus articles
que fàctica i jurídicament siguin d’aplicació, fins a l’aprovació d’un nou conveni.
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Segon.- Modificar l’article 2 de l’actual Acord de les condicions econòmiques, socials i
de treball del personal funcionari al servei de l’ajuntament de Moià quedant redactat
com segueix:
ARTICLE 2.- ÀMBIT TEMPORAL
2.1- El present acord tindrà una durada de dos anys, de l’1 de gener de 2000 al 31 de
desembre del 2001 i entrarà en vigor a partir de la signatura dels representants de
personal i l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
Es prorrogarà tàcitament en el supòsit que no sigui objecte de denúncia per qualsevol
de les parts, amb tres mesos d’antelació al seu termini i de mantenir-se les clàusules
dintre de la legalitat vigent.
Un cop denunciat aquest acord, continuarà en vigor en la totalitat dels seus articles
que fàctica i jurídicament siguin d’aplicació, fins a l’aprovació d’un nou acord.
Tercer.- Aquest acord estarà supeditat, prèvia signatura de les parts, a l'aprovació del
Ple de la corporació.
Quart.- Aquesta modificació tindrà efectes retroactius des de 1 d’abril de 2014.”
SEGON.-Fixar com a import global que podran assolir les ajudes socials per a l‘exercici
2014 el que figura en el pressupost de l’exercici 2014 publicat al BOP del dia 10 de
març de 2014.
I en prova de conformitat amb l’exposat anteriorment, les parts subscriuen la present
acta en el lloc i data exposats a l’inici.
Representant a l’empresa:

Representant als treballadors:”

Sra. Ferrer.- Es modifica l’article dos del conveni laboral i de l’acord del personal
funcionari que fa referència a la vigència del conveni. Fins ara deia que es prorrogava
tàcitament, va quedar obsolet des del moment en què l’Ajuntament el va denunciar,
hem anat fent pròrrogues i davant la darrera pròrroga, hem modificat la vigència, fins
que aconseguim arribar a un acord definitiu amb el personal i signar un nou conveni.
Hi hem incorporat un import màxim pels ajuts socials de deu mil euros que estan
consignats en el pressupost del 2014.
Sr. Navarro.- Nosaltres ens abstindrem perquè pensem que aquest conveni s’hauria
de signar ja. Hem parlat amb les parts i totes diuen que és culpa de l’altra o que no
tenen prou temps uns i altres. Tenim la sensació que seria qüestió d’asseure’s i parlarne, es va fer una pròrroga i ara se’n fa una altra d’indefinida. Ens preocupa que d’aquí
a un any encara en parlem. Pensem que és un tema que s’hauria de tancar depressa i
per això ens abstenim per no perjudicar als treballadors. Nosaltres pensem que hi
hauria d’haver dates i s’hauria de resoldre en poc tems i no allargar-ho.
Sra. Tarter.- També ens abstindrem com diu en Joan i a part de no eternitzar aquest
tema, el que sí vàrem informar a la coordinadora és que nosaltres votaríem a favor de
l’acord del 31 de març, que és quan caducava el contracte. Després del 31 de març hi

Pàg. 10/14

ha hagut aquí tot un ball de reunions i a més sense informar-nos, tancats a l’alcaldia,
sense dir-nos-ho, reunits allà. A la Comissió Informativa, tú estaves al Parlament i et
vares perdre tot el show. Vàrem pujar, no enteníem una part del redactat, a la
Comissió es va retirar el punt de l’ordre del dia, en el Ple ens trobem una proposta
diferent, que tampoc ningú ens ha informat de la reunió del dia 11, tot i que es va fer
mitja hora després que jo marxés de l’Ajuntament i que en Joan també voltava per
aquí no?. Aquest aspecte s’ha portat molt malament, no tinc cap problema amb dir-ho,
si feu alguna cosa bé, també us ho dic, ens abstindrem per no perjudicar al personal,
ja ho hem parlat amb Entesa que en cap cas volem posar pals a les rodes, però us ho
haureu d’aprovar vosaltres sols. Ja vaig comentar que si porteu la proposta que vàreu
aprovar el 31 de març no tindrem problema en votar-ho a favor però incorporant tot
aquest merder que hi ha hagut aquests dies no hi estem d’acord i ens abstindrem.
Sr. Alcalde.- Molt bé la posició dels grups, només dir que aquesta modificació l’hem
feta pactada amb el comitè i sota les instruccions dels serveis tècnics, per tant
entenem que ho posarem a votació i que si us absteniu no hem pas de qualificar-ho, i
el que sí que fem nosaltres és no posar el nom dels treballadors al mig. Com que en
som els màxims responsables, assumim el que considereu que no estigui ben fet. I ho
hem modificat perquè hi ha coses que s’han hagut de modificar, pactades amb els
treballadors i segons els informes tècnics dels serveis jurídics.
Sra. Tarter.- A la modificació que s’afegeix de les ajudes socials, per molt que ho hagi
demanat l’interventor, l’import de 10.000 euros ja el vàrem aprovar en el pressupost.
Aquest punt no cal la ratificació pel Ple. És un conveni entre les dues parts era
suficient, no calia portar al Ple l’acord pres el dia 11, només la ratificació del dia 31. És
una decisió vostre portar al Ple aquell i no l’altre.
Sr. Alcalde.- Feu el que considereu, us absteniu o el que sigui, per tant ho posem a
votació.
Posat a votació el Ple de la Corporació per majoria simple amb els vots a favor dels
srs/sres. Guiteras, Mascaró, Capdevila, Santaeugènia i Ferrer, i les abstencions dels
srs/sres Navarro, Petitbò, Fort, Pladevall, Tarter i Monrós, aprova la present proposta.
8. PROPOSTA D’ADOPCIÓ DE L’ESCUT HERÀLDIC DE MOIÀ
Sr. Alcalde.- Proposo retirar aquest punt de l’ordre del dia i posar-ho a votació del
Ple.
Sra. Tarter.- Crec que és millor votar-ho per unanimitat en el Ple. Aquest matí he
demanat de retirar el punt perquè considero que es pot aprofundir més en el tema i
demanar una segona opinió de la proposta que hi ha a l’expedient i t’agraeixo que
acceptis i demanis la retirada del punt.
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents acorda retirar
aquest punt de l’ordre del dia.
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 59/2014 AL
96/2014
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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. 59/2014 al núm. 96/2014,
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.- Jo me’ls he llegit, però com que segons la secretària diu que si fem
preguntes, les respostes no constaran en acta, perquè només és un donar compte, les
preguntes sobre els decrets les faré a l’apartat de precs i preguntes per què hi consti.
N’hi ha un sobre els marcs pressupostaris que l’interventor ja m’ha explicat i un altre
sobre aquests moviments de personal que ja els entenem, que hem mirat les bases,
no volem dir res més, però ens preocupa una mica el moviment de personal.
10. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS DE DATES 19 DE MARÇ I 2 D’ABRIL DE 2014
El Ple pren coneixement de tots els acords que ha adoptat la Junta de Govern Local
des de la darrera sessió plenària ordinària del dia 20 de març de 2014, sessions de
dates 19 de març de 2014 i 2 d’abril de 2014.
Sr. Navarro.- Trobo molt encertat que s’hagi donat autorització a La Bauma per la
paradeta del mercat.
C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Sr. Navarro.- Pregunto què s’hi farà al parc, veiem que hi ha moviment. L’Albert em
va dir que no sabia bé què s’hi feia. Com a regidors que som penso que una explicació
l’hauríem de rebre, tractant-se d’un lloc tan emblemàtic com el parc municipal. No vull
criticar si s’ha tallat o no un arbre, que s’ha tallat, que no dic que estigui mal fet el que
s’hi fa, però sí que hauríem de saber què s’hi fa. De vegades fem reunions per parlar
de coses molt petites i jo ara que sóc a l’Esplai, la gent em pregunta i tot i ser regidor
he de dir que no en sé res. Un prec seria que els regidors n’hauríem de tenir
coneixement quan són coses importants pel poble, sobretot abans de començar les
obres i no quan aquestes ja estan a la meitat.
Sr. Capdevila.- Al parc s’hi està fent una actuació i quan a vegades comences una
cosa, en surten d’altres. Respecte al llac, la pedra que hi havia estava tombada. Vàrem
decidir arreglar-ho i vàrem veure que la causa de què estiguessin malmeses eren les
arrels dels arbres. No s’ha tallat cap arbre a no ser que estigui dins la jardinera del
voltant del llac, no de la part exterior, i que causaven que es perdés aigua, que les
parets es tombessin i estiguessin en un estat lamentable. Tothom veu el problema del
parc, ho sents per la radio, es diu que què s’hi ha de fer al parc i hem començat, sense
fer cap modificació del parc, es fa el manteniment del que ja hi ha. S’haurà de pujar la
paret de sota el pont, es posaran flors aromàtiques a la corona del parc quan estigui
acabat. Hi ha una fuita de sis mil litres diaris d’aigua que va a parar a casa d’uns veïns
del c/ Sta. Magdalena. Repeteixo que només fem reparacions. Sobre la corona del llac
també està esquerdada per tot arreu, tenim un paleta, el cost és baix, traurem la
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pedra on hi hagi una esquerda i li tornarem a posar, s’aprofitaran les rajoles velles
perquè tenen una solera i mirarem de fer el tros que puguem. La resta s’haurà de fer
amb rajola nova. Tenim els diners que tenim, s’han mirat pressupostos, hem de fer el
just, però que quedi bé. Pel saltant d’aigua hi farem baixar més aigua que fins ara
perquè això és una font per oxigenar l’aigua. Podem dir que estem assessorats per
gent que hi entén. Ens hem entrevistat amb el sr. Serrano, que no es fa pas
responsable de res, però arreglem, repeteixo, el que ja hi ha. Posarem gespa als
parterres i li canviarem una mica el look. Vàrem fer l’actuació que va proposar Entesa
que era un pas en aquesta direcció, mantenir el que ja hi ha.
Sr. Navarro.- Ja està bé. Si abans de començar s’hagués dit, només actuarem en el
llac, ens hagués agradat més saber-ho que no veure-ho després.
Sr. Navarro.- Una altra pregunta seria quin criteri heu fet servir, perquè quan jo era
el regidor de via pública em varen fer tancar els llums, ara els heu encès. El criteri no
sé si és econòmic, és perquè la gent es queixa molt, però ni perquè l’economia vagi
més bé, penso que podrien estar apagats. Encara que la gent protesti per estar
apagats, tot el que puguem estalviar val la pena de seguir-ho estalviant.
Sr. Capdevila.- La gent pressiona moltíssim i està molt bé tenir llums tancats, menys
davant de casa meva. Quan vaig agafar aquesta regidoria vaig fer un recompte, i del
que s’havia fet, havia canviat molt, n’hi havia molts més d’oberts del que havíem
quedat, que no ho critico però és la realitat que em vaig trobar. Per la pressió de la
gent i pel que em vaig trobar, es van encenent. Properament hi haurà la licitació de tot
l’enllumenat públic i tot això tornarà a canviar substancialment.
Sr. Alcalde.- M’agradaria afegir que s’ha generat un estalvi molt gran del cost de
l’enllumenat. S’ha anat adaptant perquè cada regidor de via pública, mai s’ha dit no
obris aquest llum o no obris aquest altre. Hi havia unes directrius molt clares des d’un
principi i crec que s’ha de continuar fent, i el que sí ens hem trobat ara és que hem, de
fer aquest canvi de l’enllumenat, generarem un estalvi molt més gran del que ja hem
generat i allà serà el moment de posar-ho tot al seu lloc, també veurem el llum que
fan els fanals, les noves bombetes, i coincidim amb tu Joan Maria que l’estalvi s’ha de
continuar fent.
Sr. Navarro.- Tinc un prec que fa referència als Decrets. Hem vist que s’han aprovat
unes factures d’un aparellador que són de quatre, cinc o sis anys enrera, que estaven
mal comptabilitzades. El prec seria, que ja que sempre parlem del deute, i que si és o
no legítim, la gent que va jugar aquest joc, nosaltres, la nostra proposta seria que
qualsevol factura que s’hagués de fer aquest procés d’acceptar-les, fer una quitança
d’un 30 o un 40%, sinó perquè en el seu moment varen fer una factura proforma i
varen entrar en el joc aquest, perquè ara ho hem de pagar?. Quina culpa en tenim els
ciutadans si en aquell moment no ho varen fer bé. La feina varen valorar que estava
ben feta, però com que n’hi ha d’altres penjades d’aquesta manera i que no estaven
ben comptabilitzades si no hi ha unes quitances importants nosaltres no
donaríem...això seria un prec, no una pregunta, que no cal preguntar-ho.
Sr. Navarro.- Un altre prec seria que algun dia, amb els moviments que hi ha hagut a
la brigada i que hi havia un informe d’aquelles noies, seria un prec de dir, perquè un
dia no ens asseiem i ens expliqueu com voleu que funcioni la brigada? perquè hi ha
hagut moviments importants. En Juan ha desaparegut com a encarregat, veig que
vénen molt aquí, saber si això facilita la feina. Veure si en parlem, si l’informe
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d’aquelles noies el descartem del tot, l’hem de tirar endavant, perquè quan dèiem que
hem actuat al parc, ja ho entenc i quedarà molt bé el llac, però és clar aquest paleta
potser el destinarem tot el temps al parc i potser s’ha de dedicar més a carrers, no ho
sé. No he vist que en parleu a les Juntes de Govern i no sé si ho decideix el regidor o
feu reunions que no tenim actes i no ho podem veure, perquè si ho veiéssim ho
tindríem més clar. És com quan ens demaneu que votem això de les analítiques, ja
votem que les facin però la quantitat la decideix el regidor, ja trobem que ho ha de fer,
però com que no hi participem...nosaltres ja l’autoritzem però si en fa massa...ja li
donem carta verda, però ens agradaria participar-hi més. Ens agradaria saber quin
projecte hi ha de la brigada i d’aquest paleta, d’aquí a mig any seguirà, no seguirà...?.
És un prec per parlar-ne algun dia en calma no pas ara.
Sr. Alcalde.- Doncs bé ho entomem i mirem com canalitzem aquest prec.
Sr. Alcalde.- Jo voldria dir una cosa que ha estat de darrera hora, i és una notificació
que fa referència al concurs de creditors de Moiàfutur SA. El Jutjat ha qualificat el
concurs de fortuït. Això vol dir que no hi ha lloc a exigir responsabilitats personals per
la fallida de la Societat ni als actuals ni als antics gestors. Demà al matí tindreu
aquesta informació sens falta, però ho volia fer saber, per ser una cosa important i que
afecta no només als anteriors gestors, sinó als que han estat a la nova legislatura i als
que hi acabem essent ara mateix.
Sr. Navarro.- Això es fa a tots els concursos de creditors.
Sr. Alcalde.- Sí, és una de les peces que ha de decidir el jutge concursal, si hi ha
responsabilitats per no haver presentat el concurs abans. Perquè us en feu una idea és
el que ha passat amb SPANAIR que el jutge va dir que si l’haguessin presentat abans
el concurs, no s’hauria arribat a aquesta situació. Com que això també ha estat un
cavall de batalla en aquesta legislatura, discutint que s’havia de presentar abans, és
important aquesta qualificació, sobretot pels que hem tingut la responsabilitat de
gestionar aquesta societat municipal.
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeixen dues
intervencions.
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