ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2014, NÚM. 12
Data i hora d'inici: 16 d’octubre de 2014 a les 20.35 hores
Data i hora de finalització: 16 d’octubre de 2014 a les 21.37 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. 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. Sara Verdaguer i Vilaró
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Maria Mercè Monrós i Tarté
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

A - ASSUMPTES A DELIBERAR
1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 16/2014
DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent
i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per suplements de
crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits
d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el
respectiu servei.
Considerant que amb data sis d’octubre de dos mil catorze, es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Considerant que amb data sis d’octubre de dos mil catorze es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data sis
d’octubre de dos mil catorze per Intervenció s’informà favorablement la proposta de
l’Alcaldia.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de data
nou d’octubre de dos mil catorze, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2014 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 16/2014
INGRESSOS
ALTES
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPITOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL

DESPESES

BAIXES

ALTES
42.803,09 €

BAIXES
56.684,50 €
5.000,00 €
10.000,00 €

28.881,41 €

0,00 €

0,00 €

71.684,50 €

71.684,50 €

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.
Sra. Ferrer.- Les baixes dels Cap. I, II i V que corresponien a personal, sous no
executats, bonus de l’ORGT i interessos que no s’executaran s’han passat a Cap. II per
manteniment de carrers i Cap VI per la compra d’eines i materials.
Sr. Navarro.- Nosaltres votarem que sí. Hi ha un partida de gastar a les Faixes que és
una cosa tangible que ens varen dir que en ho podíem endur, i aquests disset mil
euros a l’edifici de l’Ajuntament d’arreglar el sostre, que parlant amb una persona em
va dir que posar un arxiu en un quart pis sense ascensor no té molt sentit, que potser
hauríem de buscar una alternativa de planta baixa, però ja hi estem d’acord
Sr. Clusella.- Del tema de l’arxiu ho hem pensat molt i el fet de posar-lo en una
planta alta, és perquè les plantes baixes tenen més valor pel que fa a atenció al públic
i a altres usos de més categoria que no un arxiu, que és un lloc tancat. Actualment
s’han de baixar dues plantes per accedir a l’arxiu, amb la nova ubicació és pujar dues
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plantes, pel que seria el mateix. Havíem pensat al mateix temps de fer el forjat,
instal·lar un ascensor i és força costós.
Sra. Tarter.- Per traslladar l’arxiu necessitem autorització per veure si complim les
normatives, per veure com han de ser els prestatges, les condicions, a veure com
funciona. Vaig veure un registre d’entrada i per això ho pregunto.
Sr. Clusella.- La persona de la Diputació que fa el manteniment de l’arxiu va venir, va
veure l’espai i va fer un registre d’entrada amb el que ella considerava que s’havia de
tenir en compte per al nou arxiu.
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present
dictamen.
2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 17/2014
DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent
i
per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la 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 sis d’octubre de dos mil catorze, es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data set d’octubre de dos mil catorze es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data set
d’octubre de dos mil catorze per Intervenció s’informà favorablement la proposta de
l’Alcaldia.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de data
nou d’octubre de dos mil catorze, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2014 del
pressupost en vigor, en la modalitat 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 17/2014
INGRESSOS
ALTES

BAIXES

DESPESES
ALTES

BAIXES

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV

€
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37.005,30

CAPITOL V
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
TOTAL

VI
VII
VIII
IX

154.101,47
191.106,77 €
152.465,37 €

152.465,37 €

152.465,37 €

152.465,37 €

191.106,77 €

€

191.106,77 €

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.
En aquest punt de la sessió s’incorpora el sr. Santaeugènia
Sr. Santaeugènia.Aquesta modificació respon als canvis de PUOSC, per
l’enllumenat, que potser l’Albert ens pot explicar.
Sr. Clusella.- Bé ja és el que hem anat parlant sempre. Caldrà aprovar els Plecs que
els estem orientant a què si hi ha empreses que puguin invertir en LED, valorar-ho
bastant fort i també que ens puguin fer una borsa per millores de la xarxa, que el
projecte no incloïa. Ja en parlarem el dia que ho aprovem.
Sr. Navarro.-L’aportació municipal serà de 37.000 euros. Com que no es farà aquest
any, passaran a romanent i els hi haurem de posar l’any que ve. Pel Pla de sanejament
que podem fer poques coses, que no acabem perdent el temps i l’any que ve no ho
poguem fer per no tenir els diners, s’hauria d’haver engegat aquest any. A la Junta de
Govern ja vàreu canviar el destí del PUOSC. Jo no acabo d’entendre que després el Ple
hagi de fer la modificació de crèdits, hagués quedat més bé votar-ho tot avui, fer-ho
tot nosaltres. Si la Junta aprova el canvi de destinació del PUOSC i el Ple no aprovés la
modificació quedaria penjat entenc.
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present
dictamen.
3. APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2014
DICTAMEN
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants per part de la Diputació de Barcelona, i
corresponent a l’exercici de 2013.
Atès que la Diputació de Barcelona ens ha facilitat la xifra de població a 1 de gener de
2014, i d’acord amb la normativa vigent, s’ha de procedir a aprovar la gestió del nostre
Padró d’Habitants, en la data referenciada.
En ús de les atribucions plenàries de l’art. 52 de la llei 27/2003 de règim local.
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.- Aprovar la gestió del Padró d’Habitants del municipi de Moià, i els resultats
de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, de la qual resulta que la xifra oficial
de població del municipi de Moià a 1 de gener de 2014 és de 5.760 habitants, dels
quals 2.891 són homes i 2.869 són dones.
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a la signatura de tota la documentació relativa a
aquest acord.
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present
dictamen.
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
4. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS INFORMES DE
MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
CORRESPONENTS AL TERCER 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
trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local.
Sr. Santaeugènia.- A nivell d’Ajuntament es paga a trenta dies, una mica més que
fins ara, però és que no es comptabilitzaven les factures de la Companyia d’aigües i
per això s’incrementa el rati, no és que estem pagant a més llarg termini.
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 tercer trimestre de 2014.
El Ple de la Corporació se’n dóna per assabentat
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 241 AL 275 DEL
2014
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. 241/2014 al núm. 275/2014,
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.
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Sr. Navarro.- Sobre el Decret 248, on s’aproven les factures de c/. Joaquim Sala, diu
factures de llum, que suposo que els veïns ja deuen estar pagant o ja han pagat i
factures de via pública, que en teoria l’Ajuntament no hi havia de posar res. La millora
de via pública també ho paguen els veïns?. Demano que tingueu cura abans de la
recepció de les obres, que ens ho deixin bé.
Sr. Clusella.- La intersecció entre Joaquim Sala i el carrer que baixa ho paguem
nosaltres. Són aquests set mil euros de la factura que dius. Això no ho contempla el
conveni i aquesta és la part que s’ha arreglat. Han fet actuacions de millora i abans de
retornar la garantia ens ho han de deixar tot bé.
6. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS DE DATES 24 DE SETEMBRE I 8 D’OCTUBRE DE 2014.
Es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la
darrera sessió plenària ordinària del dia 25 de setembre de 2014, en les sessions
celebrades en dates:
24 DE SETEMBRE I 8 D’OCTUBRE DE 2014
Sra. Tarter.-Sobre les zones d’aparcament de la carretera de Manresa, explicar al Ple,
les modificacions que s’hi volen introduir. Seria interessant deixar-ne constància al Ple.
Sr. Clusella.- De fa temps s’han anat rebent queixes de veïns del fet que entrin
vehicles a la part privada dels edificis, davant del Supermercat Dia, ja que això
provoca inseguretat pels vianants. Hem fet reunions amb els botiguers de la zona, que
són els interessats en tenir espai d’aparcament al davant del comerç pels seus clients,
hi havia opinions de tota mena, tant de mantenir els aparcaments a la vorera, com
d’excloure’ls. La proposta és donar més places d’aparcament a la via pública i tancar
l’accés de vehicles a la vorera. Hem de donar facilitats al locals comercials però evitar
aparcaments a la vorera. Perquè allà sí i al davant o al costat no?. La casuística del
local és diferent de la resta de comerços de la ctra. de Manresa i per això s’ha actuat
allà posant zona blava i zones de càrrega i descàrrega.
Sra. Tarter.- La zona blava que s’incorpora..?
Sr. Clusella.- Una altra reclamació que ens fan és d’aconseguir que el vehicles
disminueixin la velocitat i han proposat instal·lar bandes rugoses a la carretera. Parlat
amb carreteres es poden pintar uns carrils més estrets i unes franges, que és a molts
llocs, que a nivell de percepció pot funcionar i no és un bot, però depèn del civisme de
la gent. Ho estem parlant, ja tenim un primer filtre que és el semàfor de la ctra. de
Manresa que es posa vermell si el vehicle va a més velocitat de 50 Km/h. Hi havia un
estudi fet per carreteres sobre el volum de trànsit i les velocitats dels vehicles quan
passen per davant les Faixes i gairebé tots s’excedien dels 50 o 60 km/h. Ho tenim
damunt la taula i ho anirem treballant.
Sr. Navarro.- Jo considero que no s’ha d’aparcar damunt la vorera, però jo ho hagués
fet més extens a tothom, a tota la zona, perquè què farem amb els del Frescuore i els
de Guissona?. Ho hauran de fer des d’aquesta zona de càrrega i descàrrega, o no? .
Per altra banda, posar zones blaves quan no fem servir les que tenim és complicat. Ja
sé que és difícil perquè tenim el que tenim. Ja vaig dir que a les Faixes s’ha de vigilar
que a dins no hi hagi sempre els mateixos vehicles i la solució queda una mica
penjada. També voldria dir que convindria regular l’aparcament a la Plaça del Moianès,
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on els vehicles fan una fila llarga, per això jo deia fem una mica general tota la
carretera de Manresa.
Sr. Fort.- Sobre el règim de voluntariat, en quina situació legal estan, quines
responsabilitats hi ha per part de l’Ajuntament i en cas de qualsevol incidència, com es
respondria? potser no estan en uns llocs extremadament perillosos, però si es donés
algun tipus d’incidència, com s’actua?. He vist en altres Ajuntaments que això ho
vehiculen a través de sol·licituds d’entitats, associacions, grups i l’Ajuntament el que fa
és una coordinació, però els propis Ajuntaments no tenen voluntaris. D’alguna manera
aquests voluntaris estan ocupant uns llocs que podrien ser remunerats i no sé on és el
límit de la legalitat, fins a quin punt podem contractar voluntaris o no els podem posar
i a qui poden substituir.
Sr. Santeugenia.- Fas referència a un noi que està al bàsquet del Pavelló. En primer
lloc és un noi que té quinze anys, que laboralment no es pot contractar i el que fa és
ajudar als monitors que ja tenim, amb els nens petits. Els pares ho han autoritzat i
estan coberts per una assegurança.
El Ple se’n dóna per assabentat.
C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Sra. Tarter.- Com està la licitació del POUM, perquè hi havia al·legacions, i perquè ha
desaparegut del Perfil del Contractant?
Sra. Secretaria.- Fa temps que ho estan intentant resoldre des de l’aplicació del
Gestiona sense èxit. Sovint ja mirem de revisar el perfil i tornar-ho a penjar.
Sr. Clusella.- Sobre la licitació i l’al·legació contra la mesa de la proposta
d’adjudicació, s’ha de resoldre i es respondrà. No correm tant perquè el que s’havia
plantejat de fer l’aprovació inicial abans d’eleccions no serà possible, el que sí farem
serà tenir l’avanç de planejament abans d’eleccions.
Sra. Tarter.- El dilluns a la Junta de Portaveus ens vàreu comentar la reunió amb els
veïns del Sector A1 de Montví i vàreu adquirir el compromís de facilitar-nos copia de la
proposta d’allò dels dotze euros i no hem rebut res.
Sra. Ferrer.- S’ha enviat.
Sr. Navarro.- Nosaltres ho hem rebut.
Sra. Tarter.- Val doncs ja està, és que no ho he rebut.
Sra. Tarter.- Aquest dissabte hi ha assemblea del Club Esportiu Moià i hi ha un punt
que llegeixo textualment: “Exposició de la proposta de l’Ajuntament de Moià referent al
vestuari i a la gespa del CEM” i que voldria que en quedés constància en el Ple i sobre
la modificació de crèdits que vàrem fer per poder contractar el projecte a veure quina
vinculació hi ha i en quins temps estem anant.
Sr. Clusella.- Suposo que explicaran el que varem parlar quan ens vàrem reunir amb
la Junta Consultiva per tractar de la cessió anticipada dels terrenys del CEM, fent una
modificació del Pla General, per obtenir el sòl sense cap expropiació i la cessió de les
instal·lacions per part del CEM que ho haurem d’explicar a la Junta Consultiva. Quan
siguin municipals no hi haurà problema per poder pagar, i les instal·lacions que hi ha
allà quedaran municipals.
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Sra. Tarter.- Necessiteu un acord de l’assemblea per la cessió d’instal·lacions o només
és a títol informatiu?
Sr. Santaeugènia.- Al moment que nosaltres demanem al CEM que faci la cessió, la
Junta abans d’això vol consultar als socis si hi estan d’acord o no. A nivell de Club les
coses continuaran igual i el gran avantatge que li queda al Club és que si el dia de
demà, pels motius que siguin s’hi ha de fer algun tipus d’inversió, ja s’hi podrà fer
perquè seran terrenys municipals i seran instal·lacions municipals.
Sr. Alclade.- I sobretot, un cop ja recepcionades per part de l’Ajuntament, les
instal·lacions pensa que no només és la gespa i el vestuari, sinó l’espai on hi ha el
Pavelló que està situat en un terreny no municipal. Per tant, ho arreglaríem tot i el que
pretén la Junta Consultiva és saber si als socis els sembla bé aquesta proposta. Podíem
haver tirat pel dret, però hagués estat una manera molt lletja i poc democràtica
d’explicar-ho i de tenir l’acceptació dels socis, per tant s’entén que ells volen tenir el
consentiment dels socis.
Sr. Navarro.- Trobo molt bé que la Junta ho consulti. El que a mi algun soci m’ha dit
és que estava neguitejat amb el deute que hi ha i fins el moment en què això estigui
solucionat. Hi ha algun compromís que l’Ajuntament se’n farà càrrec. Jo li vaig dir que
no, i que potser ho haurà d’acabar fent. De la manera que van venint les coses amb
aquests plans d’ajust, els socis també hauran de pensar... perquè això encara trigarà
mig any més abans no ho tinguem solucionat...
Sr. Alcalde.- Depèn de la voluntat del bisbat.
Sr. Navarro.- Vols dir perquè si hi posen al·legacions, però passarà molt de temps i
al soci el que li preocupa és que el saldo va creixent i que es donarà de baixa per tal
que no li reclamin a ell el deute. El compromís no hi és.
Sra. Tarter.- Jo entenc que si cedeixen la gespa i els vestuaris t’ho cedeixen amb el
deute.
Sr. Alcalde.- Amb els actius i els passius. Una cosa és que s’hagi fet bé o no
administrativament parlant i una altra cosa és que el compromís hi és i el que no
podem fer és saltar-nos el compromís.
Sr. Santaeugènia.- El que sí està clar és que si es fa tot això és per a poder pagar.
Sr. Navarro.- Jo el que dic és que potser no podrem acceptar el passiu i tot això no
haurà servit. Si tenim un pla d’ajust i de cop hi hem de posar 150.000 o 200.000 euros
del deute pendent...perquè dius que acceptarem la cessió i el passiu però aleshores
potser l’Ajuntament no l’acceptarà
Sr. Alcalde.- El que s’ha parlat amb Política Finançera i la Sindicatura de Comptes, és
que si es recepcionava, ja ens permetrien poder solucionar aquest deute, és a dir no
ens podríem endeutar per fer segons què però aquí amb la situació que hi ha bé ho
haurem de fer d’una manera o altra. Les entitats financeres, esperem negociar-ho bé,
perquè ells també tenen un problema, perquè sinó no cobren, per tant ho haurem de
fer el millor que sapiguem.
Sr. Pladevall.- L’altre dia vaig demanar per la senyera que hi havia al balcó, i avui no
m’hi he fixat si hi és. Com és que han tret la senyera?
Sr. Alcalde.- No ho sé, no hi ha cap motiu, en prenem nota.
Sr. Pladevall.- Sobre les obres del gas, un dia es va parlar que no se’ls donaria
permís fins que no arreglessin tot el que havien deixat en males condicions, està tot
arreglat això?.
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Sr. Capdevila.- Ara estan arreglant el c/. Miquel Martí i Pol al costat dels pisos on les
senyores de la neteja escombrant arrencaven el paviment.
Sr. Pladevall.- Un dia em va passar que degut a les obres del gas no vaig poder
passar per les cases del Tantiñà, vaig donar la volta, no vaig poder passar pel carrer
de la Tosca, perquè estava tancat, i el c/. Santa Magdalena estava tancat pels dos
costats al mateix moment. No sé si s’hauria de controlar una mica qui tanca el carrer i
perquè.
Sra. Ferrer.- Precisament la Policia avui m’ha comentat que a l’Ajuntament no en
teníem constància del tall del c/. de la Tosca. Es veu que hi havia una grua al mig del
carrer i ningú havia autoritzat tallar el carrer, no ho havia demanat ningú.
Sr. Pladevall.- Una altra cosa és el tema del Consorci que vaig llegir que passaria a
la Diputació, se’n sap alguna cosa d’això, és així?.
Sr. Alcalde.- Sobre això, potser els companys de Convergència en tenen més
informació, jo et puc donar la meva informació que de ben segur és molt menys que la
que et pot donar Convergència. Ahir vaig fer una interpel·lació a la Vicepresidenta i en
el segon torn de rèplica, per tant jo ja no tenia opció a contestar, va dir que estava
solucionat el tema del Consorci perquè s’adscriuria a la Diputació de Barcelona. La
informació que jo tinc de la Diputació és totalment contrària i avui no he pogut parlar
amb ningú. A veure és una solució que fa temps que aporten, que jurídicament és més
complexa del que es diu, de fet hem encarregat un informe des del Consorci per veure
les conseqüències jurídiques que això representa. Adherir el Consorci a la Diputació a
banda de les qüestions polítiques i tècniques de si realment hi ha la voluntat per part
de tots d’adscriure-li i de justificar que fa un any han sortit i ara tornen a entrar, amb
tot de Consorcis que estan en situacions crítiques i que hi voldrien estar, si les
competències que té el Consorci que desapareixen amb la LRSAL, el fet d’incorporar-lo
a la Diputació de Barcelona, es pugin mantenir, perquè l’accés a subvencions i
contractes programa alguns d’ells ja no hi tenen accés. Si la forma jurídica és la del
Consorci amb el seu NIF, tenim dubtes i ningú ens ho aclareix, no ho sap ningú.
Després hi ha l’altra qüestió que és el tema del finançament: si som Consell Comarcal,
del Fons de Cooperació Supramunicipal ens toquen 625.000 euros pressupost del
2013, si estem adherits a la Diputació de Barcelona finançament zero, per tant, hem
de valorar si realment ens convé i també que això és una decisió unilateral de
Governació, que no s’ha pactat amb nosaltres i que des de Diputació ens diuen que no
en saben gaire res. El temps passa i no es soluciona. Després d’una interpel·lació, el
Diputat que la presenta té dret a presentar una moció en el següent Ple i intentarem
buscar el màxim consens possible. La moció no la presenta el President del Consorci
del Moianès, la presenta el grup parlamentari Esquerra Republicana que intenta que
sigui conjunta amb Convergència i Unió i altres grups parlamentaris disposats a donarhi suport com el d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i
segurament el Partit Socialista, i no descartem que el Partit Popular i Ciutadans també
s’hi adhereixin. Demà he de parlar amb Lluís Corominas que és el Vicepresident segon
de la Mesa i un dels caps de Convergència per posar-nos d’acord amb la moció i que
els altres grups parlamentaris hi donin suport. La notícia que ha sortit no en sabem els
tempos ni res i el més directe seria crear el Consell Comarcal.
Sra. Tarter.- Un tema, més que llegir a Manresa Info, Regió 7 o notícies que puguin
sortir, al web del Parlament hi ha la interpel·lació del Dionís i les respostes de la
Vicepresidenta i és bo que us ho mireu. La Vicepresidenta va dir que en cap cas el
Consorci s’adheria, sinó que respectant l’autonomia local, Diputació havia fet aquesta
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proposta, bé es pot escoltar. Una altra de les opcions era adscriure’l a un Ajuntament
del Moianès. De fet és més greu el tema de les competències que el de l’adscripció.
Estic d’acord amb tu Dionís i ja t’entendràs amb en Corominas.
Sr. Alcalde.- Jo estic una mica incòmode perquè a part de ser Alcalde i President del
Consorci sóc Diputat, i de vegades segons els àmbits es pot veure des d’un punt de
vista partidista per ser diputat d’Esquerra Republicana, es pot veure des d’un punt de
vista dels interessos de l’Ajuntament de Moià, perquè sóc l’Alcalde i això de vegades
distorsiona molt i em costa molt fer equilibris i no sé si ho ser fer, el que sí puc dir i
garantir és que totes les passes que s’han donat són amb el consens absolut dels deu
alcaldes, em diuen el que he de fer, està consensuat i no em salto ni una coma. La
Vicepresidenta es dirigeix a mi com Diputat i alcalde, i això porta confusions, és una
mica caòtic perquè jo segons per qui respongui he de dir una cosa o una altra.
Sr. Navarro.- Jo he escoltat la intervenció un parell de cops i al final vaig pensar no
tindrem comarca a 31 de desembre. Tenim la consulta aturada a Madrid i si no se’n
treuen una de descafeïnada per la Comarca, no la tindrem a finals d’any. No recordo
gaire bé, però crec que va dir que per sortir-se d’una comarca s’han de fer votacions
també, pel que no fer-les per crear-la, és una mica incongruent, el sistema està mal
muntat. No semblava que tinguessin ganes de fer-ho a finals d’any, semblava que la
solució era a més llarg termini de cara l’any que ve.
Sr. Alcalde.- Estic profundament preocupat perquè el que es diu per un cantó i els
fets que es veuen no concorden gens i el que dius és lògic, si per sortir un municipi
d’una comarca s’ha de fer no una consulta sinó un referèndum o sigui autorització de
l’Estat Espanyol perquè és vinculant i en canvi la Llei de creació de comarques no ho
contempla això.De fet, des de la Segona República no hi ha cap territori que reclami
una comarca. La impressió que tinc i no m’importa que consti en acta és que hi ha la
bona voluntat de en aquest cas Convergència i Unió i tothom entén que ha de ser
comarca, de fet la Vicepresidenta en Campanya electoral de les Municipals va venir
aquí i va dir que el Moianès seria comarca abans d’acabar la legislatura, i en canvi no
quadra amb el que s’hauria d’estar fent per ser-ho ja. És un problema que hem de
solucionar i crec que des dels partits d’aquí, és a dir, les persones que estan
representant els partits polítics aquí, també hauríem d’arribar a un acord, perquè
aquesta barreja de barrets que porto, tot i que ningú m’ho ha dit a la cara, però si em
consta perquè m’ho ha dit en Corominas que sembla ser que molesta moltíssim, i que
aquest excés de protagonisme fa que hi hagi gent que es molesti i parlo del vostre
grup i del de Castellterçol. En canvi jo si estic responent i dient moltes vegades que no
als mitjans de comunicació és perquè algú des de Governació va filtrar que hi hauria
una consulta i els mitjans només volen saber com farem la consulta i jo no els ho puc
dir perquè ningú s’adreça a mi per veure com farem la consulta. Ho estem
distorsionant tot per una qüestió que no ve de nosaltres i per la que no ens donen la
solució. Ho tenim tot encallat i això fa que estigui com he dit profundament preocupat i
a setze d’octubre la situació és que no arribem a temps de poder-ho arreglar.
Sr. Fort.- Voldria repetir una pregunta que ja s’ha fet en altres ocasions i és si tenim
resposta de l’Oficina Antifrau, si heu insistit.
Sra. Secretaria.- Des del 15 de setembre els truco cada setmana dues vegades, i la
resposta sempre és la mateixa: està reunit, està de viatge, i no sortim d’aquí.
Sr. Alcalde.- Ho vaig delegar en l’Anna perquè és una persona neutra.
Sr. Navarro.- Potser com està el país ja no cal que s’hi perdi més el temps i que al
final potser ha de ser una cosa política.
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Sr. Navarro.- El conveni dels treballadors, l’esteu negociant o no?
Sra. Ferrer.- No.
Sr. Navarro.- Una pregunta que és pel Joan. Al camí de la Tosca els veïns hi ha
actuat i m’han dit que l’Ajuntament hi ha aportat un camió de material?. És així?. Jo
vull fer un prec, és a dir, penseu-ho bé, perquè això pot portar precedents i s’hi haurà
d’aportar en el cas que altres veïns facin el mateix. No ho trobo pas malament però
ningú ens ho havia explicat. Haureu de ser equitatius i donar a tothom.
Sr. Clusella.- La raó de l’aportació és perquè també és el camí que va a l’estació de
bombament.
Sr. Navarro.- El tema Molí Nou no sé si s’ha acabat, si hi ha un reglament, si ja es
pot utilitzar, suposo que ja s’hi va treballant.
Sr. Capdevila.- Està acabat, falta que l’enginyer hi vagi dimecres que ve, i farà
l’informe, el permís i ja estarà. Estem també amb les ordenances per poder-ne fer ús
l’any que ve i aprovar el reglament.
Sr. Navarro.- Sobre el lloguer del local de l’Escola de Dansa, perquè no mirem altres
coses?
Sra. Mascaró.- Jo ahir vaig parlar amb la Glòria Aubach, que està fent les
modificacions i li vaig dir que ho passés a tothom per veure les possibilitats de cada
espai i de lloguer i que hi puguem aportar noves idees, i si algú demana el local a
veure quin preu li podem fer.
Sr. Navarro.- Jo no ho deia en aquest sentit, ho deia en el sentit de buscar un altre
local per ubicar-hi l’Escola de Dansa, no de cobrar a qui utilitzi el local de l’Escola, més
que res per estalviar-nos els set-cents euros del lloguer. Bé, ja hi treballareu.
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. No es produeixen
intervencions.
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