ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2016, NÚM. 1
A la Sala de sessions de l‟Ajuntament es reuneixen els membres de la Corporació per a
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia del present Ple.
Data i hora d'inici: dia 27 de gener de 2016 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: dia 27 de gener de 2016 a les 22.30 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sra. Núria Reynés i Molist
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Mireia Cañas i Soler
Sra. Anna Roca i Querol
Sr. Joan Maria Navarro i Clarà
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE DEL DIA
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES
24-11-2015 I 21-12-2015
2. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE TRANSPARÈNCIA,
ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA,
ACCÉS
A
LA
INFORMACIÓ
I
REUTILITZACIÓ
3. APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D’ESTESA DE FIBRA ÒPTICA FINS
A LA LLAR (FTTH) PRESENTAT PER TELEFÒNICA
4. APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
5. APROVACIÓ COMPATIBILITAT
PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS
PRIVADES AL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT LLUIS CLOPÉS SOLÀ
6. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT
DE MOIÀ PER A L’EXERCICI 2016
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7. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA DE MOIÀ EN LA ZONA DEL SECTOR INDUSTRIAL SOT D’ALUIES
8. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE
MENJADORS ESCOLARS
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
9. DONAR COMPTE
2015 I DEL NÚM.
10. CONEIXEMENT
SESSIONS
DE
30/12/2015.

DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 445 AL 519 DEL
1 AL 6 DEL 2016.
DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
DATES
18/12/2015,
2/12/2015,
16/12/2015
I

C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l‟existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d‟acord amb
allò establert a l‟art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d‟abril de 28 d‟abril pel qual s‟aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l‟ordre del dia.
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES
24 DE NOVEMBRE I 21 DE DESEMBRE DE 2015
Oberta la sessió i llegit l‟esborrany de les actes de la sessió ordinària de data 24 de
novembre de 2015 i de la sessió extraordinària i urgent del dia 21 de desembre de
2015 que s‟han lliurat a tots els regidors, es consideraran aprovades per assentiment,
si no hi ha objeccions per part dels assistents.
Es formulen les següents esmenes:
Acta del dia 24 de novembre de 2015
Sra. Tarter.- Faltava transcriure la resposta de la Núria d‟una de les preguntes del Ple
però ja ho hem comentat a secretaria que ja ho ha esmenat.
El Sr. Alcalde proposa que es resolgui aquest error material fent la inclusió en l‟acta
definitiva, declara aprovades les actes per unanimitat i ordena la seva transcripció al
llibre corresponent.
2. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE TRANSPARÈNCIA,
ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA,
ACCÉS
A
LA
INFORMACIÓ
I
REUTILITZACIÓ
DICTAMEN
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A partir de l‟1 de gener de 2016 els ajuntaments estan obligats a donar compliment de
la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència i accés a la informació pública,
regulant a través d‟una ordenança el seu compliment i garantint
l‟accés a la
informació generada per l‟Ajuntament i amb l‟objectiu de crear confiança entre el
consistori i la ciutadania, tot permetent la realització de tràmits i procediment per
mitjans electrònics, fomentant la participació i la transparència.
El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data vint-i-dos de juliol de dos mil
quinze, va prendre l‟acord d‟incoar l‟expedient encaminat a la redacció d‟una
ordenança municipal d‟administració electrònica i transparència, i es va constituir la
comissió d‟estudi encarregada de redactar l‟avantprojecte de l‟ordenança per sotmetrela a debat i aprovació del Ple municipal.
Atès que la comissió d‟estudi ha elaborat un projecte d‟ordenança durant les seves
sessions de treball concloent així els treballs de redacció de la mateixa.
Atès que els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de
règim local, l‟article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el
Test refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 58 al 66 del
Reglament d‟obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 175/1995 de 13 de juny,
contenen el procediment d‟aprovació de les ordenances i reglaments locals, i els
articles 22.2 d) i 47.1 de la LBRL, 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC estableixen que
l‟aprovació dels reglaments i ordenances municipals correspon al Ple de la Corporació
amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la
Corporació de data vint-i-u de gener de dos mil setze, es proposa al Ple de la
Corporació l‟adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment el text de l‟ordenança de transparència, administració
electrònica, accés a la informació i reutilització, redactat per la comissió d‟estudi
creada a tal efecte, segons el text que s‟adjunta com ANNEX I.
SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de trenta dies,
inserint anunci al BOPB, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web
municipal i al tauler d‟anunci de la corporació, per tal que les persones interessades
puguin formular les al·legacions i reclamacions oportunes, a comptar del dia següent
de la darrera publicació en els dos butlletins oficials. Transcorregut el termini sense
que s‟hagin formulat al·legacions i reclamacions, l‟ordenança restarà aprovada
definitivament sense necessitat d‟adoptar cap altre acord de manera expressa i es
procedirà a publicar íntegrament al BOPB el text de l‟Ordenança, com a tràmit previ a
la seva entrada en vigor. Així mateix i de conformitat amb l‟article 66.1 del ROAS, es
publicarà el seu text íntegre al tauler d‟anuncis al web municipal i s‟anunciarà al DOGC
la referència de publicació al BOPB de l‟anunci d‟aprovació definitiva. L‟ordenança
entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre al BOPB i una vegada
transcorregut el termini previst a l‟article 65.2 de la Llei 7/1985 de conformitat amb el
previst als articles 66.1 del ROAS i 70 de la LBRL.
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TERCER.- Declarar que l‟acte és de tràmit dins d‟un procediment d‟aprovació de
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament.
Si l‟aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova una disposició
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix els legitimats activament, poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l‟alcalde-president per a
la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- Mireia , ens expliques una mica aquest punt.
Sra. Cañas.- Aquesta ordenança s‟emmarca dins la Llei de Transparència que ha
entrat en vigor per totes les Administracions el u de gener de dos mil setze, com es
farà operativa en la nostra administració. Regula com l‟Ajuntament de Moià, com
administració local, complirà
aquesta Llei, com es farà operativa en la nostra
administració. L‟Ordenança recull els drets i deures dels ciutadans en relació a l‟accés a
la informació i en relació amb l‟Ajuntament per vies electròniques. Un mecanisme
important per fer operativa aquesta ordenança serà el portal de transparència, que
posarà a l‟abast de tots els ciutadans un munt d‟informació sobre l‟Ajuntament. La Llei
de la Transparència és una llei molt ambiciosa. A Moià, tot i que l‟aprovem avui, ens
trobem molt lluny i ens queda molta feina per fer, ens hi estem posant, encara que ja
tenim informació a punt. Ens hem adscrit al portal de l‟AOC perquè la majoria
d‟Ajuntaments que estan en aquest portal estan tenint moltes incidències tècniques,
però ja tenim prou informació pujada i ens queda començar a finals de mes. No en
volíem fer difusió fins que no sabéssim que estava funcionant correctament i que hi
tenim la informació penjada.
Sr. Alcalde.-Teniu alguna qüestió a dir-hi?
Sra. Girbau.- Respecte a l‟aprovació d‟aquesta ordenança, comentar que hem fet un
parell de reunions amb la Mireia i amb la Núria. Que està perfecte que utilitzem una
ordenança tipus com la de LOCALRET, ja que no cal malgastar diners públics amb
documents que estan mirats i consensuats per lletrats, ja que aquesta feina ja està
molt ben feta. Això és el que hem d‟aconseguir, potser ens costarà una mica més, però
és el que hem d‟aconseguir. Per part nostra aprovarem la ordenança.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
3. APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D’ESTESA DE FIBRA ÒPTICA FINS
A LA LLAR (FTTH) PRESENTAT PER TELEFÒNICA
DICTAMEN
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Vist l‟interès municipal en portar a terme el desplegament de mitjans tècnics a fi de
portar la fibra òptica al municipi de Moià per tal que tots els ciutadans se‟n puguin
beneficiar.
Vist el Pla de desplegament d‟estesa de fibra òptica fins a la llar (FTTH), presentat per
Telefónica de España SAU, de conformitat amb l‟article 34, apartat 6 de la llei 9/2014,
de 9 de maig, General de Telecomunicacions, i que portarà a terme l‟empresa
col·laboradora oficial de Telefònica de España SAU, ABENTEL, dins el primer semestre
de l‟any 2016.
Vist que d‟acord amb l‟article 34.6 de la Llei 9/2014 de 9 de maig General de
Telecomunicacions, per a la instal·lació de xarxes públiques de comunicacions o
d‟estacions en domini privat no es podrà exigir l‟obtenció de llicència o autorització
prèvia en el cas que l‟operador hagi presentat i l‟administració hagi aprovat, un pla de
desplegament o instal·lació de la xarxa en el que es contemplin aquestes xarxes o
estacions.
Vist que el Pla de desplegament ha de preveure els supòsits en què es vagi a efectuar
desplegament aeri o per façana de cables i equips.
Vist que el Pla de desplegament presentat preveu l‟estesa de la fibra òptica aprofitant
el recorregut de la xarxa de distribució actual i no preveu la instal·lació de cap nou
element o punts intermedis en domini públic.
Atès que s‟aprofita una estructura existent, destinada a telecomunicacions, no existeix
o no es pot considerar que existeixi, la implantació d‟una nova infraestructura sobre el
territori i es pot parlar en terme d‟autorització, de la millora de les xarxes existents per
adaptar-les a les necessitats actuals i en cas que excepcionalment fos necessari,
preveu la sol·licitud individualitzada de la mateixa forma que s‟està fent fins ara en el
manteniment de la xarxa actual.
Vist l‟informe favorable emès en data onze de gener de dos mil setze pel tècnic
municipal en el qual indica que no hi ha objeccions per a l‟aprovació del pla de
desplegament.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la
Corporació de data vint-i-u de gener de dos mil setze, es proposa al Ple de la
Corporació l‟adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Pla de desplegament d‟estesa de fibra òptica fins a la llar (FTTH)
del municipi de Moià, presentat per Telefònica de España SAU i que portarà a terme
l‟empresa col·laboradora oficial de Telefònica de España SAU, ABENTEL, dins el primer
semestre de l‟any 2016.
SEGON.- Condicionar l‟eficàcia del present acord al compliment dels requisits i
condicions que s‟estableixen a l‟informe favorable de l‟arquitecte municipal emès en
data onze de gener de dos mil setze i que resta incorporat a l‟expedient.
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TERCER.- Notificar els presents acords a la companyia Telefònica de España SAU.
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l‟alcalde-president per a
la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- Ens expliques aquest punt Martí?
Sr. Padrisa.- Durant el primer semestre de dos mil setze Telefònica tenia pensat fer el
desplegament de la fibra òptica fins la llar, que és el millor sistema que hi ha
actualment de telecomunicacions a la llar amb més de tres-cents megues. Vam creure
interessant per Moià tirar-ho endavant perquè ara hi ha una connexió prou dolenta i
creiem que això serà un revulsiu. El desplegament es fa, segons l‟informe, seguint la
xarxa existent de telefonia, per tant, ressegueixen el cable, i que no s‟ha de fer cap
obra especial. Cas de què s‟hagi de fer, es pot demanar una llicència puntual, però no
tenen intenció de tocar res. Mirant el mapa, Moià es desplega per complet i arriba fins
a Montví, que és interessant ja que jo creia que a Montví no hi arribaria per la
distància en quilòmetres, però hem aconseguir que hi arribés. A excepció dels
polígons, que ho despleguen des d‟un altre sector de l‟empresa. De fet, no ho fa ni la
mateixa empresa i que no ho han començat a fer ni aquí , no enlloc. Tot just han
començat en algun polígon de Barcelona, com la Zona Franca, port... i diuen que els
polígons vindran al darrera, per això la zona industrial no apareix en el mapa.
Sr. Alcalde.- Tenim alguna qüestió a comentar?
Sra. Tarter.- Agrair al Martí Padrisa que ens envies de seguida l‟expedient. La nostra
sorpresa va ser no veure els polígons, quan Telefònica justificava que portar fibra a
Moià ens seria molt beneficiós justament per portar empreses, llavors xocava una
mica. Però pensem que es molt positiu pel poble i per tots els usuaris que ja tenen
ADSL i que tothom està demanant que quan arriba la fibra i molt contents que abans
de l‟estiu puguem tenir-ho disponible, a veure si és veritat, i sobretot controlar que si
s‟han de fer obres, que no passi com SOMGAS que ha acabat essent un autèntic
desastre.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova aquest dictamen.
4. APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
DICTAMEN
Vist que el Ple de l‟Ajuntament de Moià , per acord del dia 25.09.01 ( BOP 250 de
18.10.01) va aprovar el plec de clàusules administratives i tècnic-econòmiques que
regulen la concessió administrativa corresponent al servei de recollida de residus
sòlids urbans de Moià i el seu trasllat al centre de tractament.
Atès que en data 20 de desembre de 2001 pel Ple de la corporació es va resoldre el
concurs públic convocat per contractar a l‟empresa Transports Joan Viladrich Homs,
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actualment, Traginers de l‟Altiplà SL per tal de realitzar el servei de recollida de residus
sòlids urbans.
Atès que en data 29 de desembre de 2001 es va signar la formalització del contracte
amb l‟empresa adjudicatària.
Atès que des de la formalització del contracte s‟han produït diverses modificacions i
annexos, disposant la seva plena incorporació als plecs de clàusules reguladores.
Atès que l‟Ajuntament de Moià ve prestant el servei de recollida de residus de fracció
de rebuig dels veïns de la Monjoia essent aquest servei incomplet (només es dóna
rebuig) i, per tant, per tal de millorar-ne el servei és procedent, com en l‟anterior
ocasió, procedir a modificar-ne la regulació de cara a satisfer un interès públic i
general.
Atesa la distància que s‟ha de recórrer en aquest sentit i la ineficiència que provoca el
trasllat dels camions pels camins rurals fins a la Monjoia, es fa necessari trobar una
fórmula més eficient tant pels veïns afectats com per la pròpia administració.
Atès que la fórmula més adequada de prestar el servei de recollida de residus és que la
recollida es produeixi, en els contenidors de la sortida del municipi de l‟Estany, a la
glorieta de l‟entrada, donat que pels propis veïns és la distància més curta i eficient a
recórrer per tal de dipositar-los.
Atès que per part de l‟Ajuntament de l‟Estany es veu factible aquesta solució sempre
que per part de l‟Ajuntament de Moià es pugui compensar aquest sobrecost que li
suposarà, amb la utilització puntual del camió cistella de què disposa el propi
Ajuntament de Moià pel temps necessari i sempre amb previ acord, els dies de poda
dels arbres, i per instal·lar els llums de Nadal i el canvi dels llums quan es requereixi.
Atès que el cost que suposaria pels veïns la recollida de residus, és molt superior al
que fins a la data se‟ls aplica i que en cap cas es veurà incrementat per aquesta
proposta de recollida i que es veurà compensada amb un conveni interadministratiu
entre els dos Ajuntaments.
Atès que el cost que representa d‟estalvi pel concessionari ha sigut valorat en la
quantia de 654,15 euros i que es compensa, per tal de mantenir el mateix equilibri
pressupostari i s‟eviti un possible enriquiment injust, amb l‟ampliació del servei
consistent en la rentada extra de contenidors, rebuig de Moià, número 82, preu unitat
4,32, total cost 354,24 euros, rebuig Montví, número 21, preu unitat 4,32 euros, total
cost 90,72 euros i els contenidors d‟orgànica Moià i Montví, número 57, preu unitat
3,67 euros, total cost 209,19 euros que sumen un total global de 654,15 euros
quedant per tant equilibrat el cost del servei.
Atès que aquesta proposta és informada favorablement pels serveis tècnics d‟acord
amb el que s‟estableix en el pacte tercer del contracte.
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Atès que aquesta proposta és acceptada per part del concessionari que presta
actualment el servei i informada favorablement pels serveis tècnics d‟acord amb el que
s‟estableix en el pacte tercer del contracte.
Atès que el contracte de concessió s‟ha exhaurit en data 31 de desembre de 2015 i
que s‟està estudiant millorar l‟eficiència del servei dins l‟àmbit comarcal.
Atès que l‟administració té les potestats legals que li atorguen els articles 238 i 248.a)
del Decret 179/1995 de 13 de juny i recollides també en el pacte tretzè del contracte
administratiu de la concessió, en concret la potestat d‟ordenar discrecionalment les
modificacions que l‟interès públic exigeix i, entre d‟altres, la variació de la qualitat, la
quantitat, el temps o el lloc de les prestacions en què consisteix el servei, i l‟alteració
de la retribució del concessionari.
Atès que en data quatre de desembre de dos mil quinze s‟ha signat el conveni de
cooperació administrativa entre l‟Ajuntament de Moià i l‟Ajuntament de l‟Estany per a
la recollida de residus en l‟àmbit de la Monjoia, aprovat per unanimitat per acord
plenari en data vint-i-quatre de novembre de dos mil quinze en virtut del que estableix
l‟article 25 de la LBRL respecte a les competències dels municipis, el que estableixen
els articles 5 a 8 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
que contemplen la naturalesa i clàusules dels instruments de col·laboració on
s‟estableix en l‟article 3.1 que les administracions actuen d‟acord amb els principis
d‟eficàcia i en el seu apartat segon estableix que les administracions públiques en les
seves relacions es regeixen pel principi de cooperació i col·laboració i en la seva
actuació pels criteris d‟eficiència i servei als ciutadans.
Atès el que específicament estableixen els articles 6 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril
en l‟àmbit municipal, estableix el caràcter voluntari en les relacions administratives de
cooperació econòmica i tècnica en assumptes d‟interès comú podent-se dur a terme
mitjançant consorcis o convenis administratius.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la
Corporació de data vint-i-u de gener de dos mil setze, es proposa al Ple de la
Corporació l‟adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Comunicar a l‟empresa Traginers de l‟Altiplà SL adjudicatària del contracte
administratiu de la concessió del servei de recollida de la fracció de rebuig de residus
sòlids urbans i el seu transport al centre de tractament que, atès que el contracte s‟ha
extingit el 31 de desembre de 2015, d‟acord amb el pacte tretze del contracte i
l‟article 235,a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, te l‟obligació de seguir prestant el
servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
SEGON.- Comunicar a l‟empresa Traginers de l‟Altiplà SL que degut a la signatura del
conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de Moià i L‟Estany en data quatre de
desembre de dos mil quinze, deixarà de prestar el servei de recollida en l‟àmbit de la
Monjoia i s‟haurà de fer càrrec de la rentada extra de contenidors, rebuig de Moià,
número 82, preu unitat 4,32, total cost 354,24 euros, rebuig Montví, número 21, preu
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unitat 4,32 euros, total cost 90,72 euros i els contenidors d‟orgànica Moià i Montví,
número 57, preu unitat 3,67 euros, total cost 209,19 euros que sumen un total global
de 654,15 euros
TERCER.- Publicar els presents acords al BOPB pel termini de vint dies a efectes
d‟al·legacions o reclamacions que es poguessin formular. Transcorregut el termini
d‟informació pública, si no es presenten al·legacions o reclamacions, els acords
esdevindran definitivament aprovats.
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l‟alcalde-president per a
la formalització dels presents acords i comunicar els mateixos a les parts interessades.
Sr. Alcalde.- Albert, expliques aquest punt.
Sr. Clusella.- Són dos temes. Un és la finalització de contracte que acabava a trentau de desembre. Estem treballant per veure com podem continuar donant aquest
servei i mirant la manera si podem recuperar-lo i fer-lo des d‟entitats públiques que
seria bastant interessant. Per altra banda, l‟acord que vam arribar amb el conveni de
l‟Estany, per poder retirar els contenidors de rebuig de la zona de la Monjoia i poder fer
justícia amb els habitatges que estan en zona rural que estan pagant mitat de taxa i
que puguin disposar d‟un servei complert de totes les fraccions del municipi de
l‟Estany, doncs és un cost que resta del contracte que hi havia fins ara. La intenció és
enlloc de restar aquest cost i deixar-lo de pagar, ha semblat més interessant poder fer
una rentada més als contenidors, ja que és una de les demandes que hem tingut
aquest estiu amb tot el moviment de contenidors, de què estiguessin més nets.
Sr. Alcalde.- Si voleu plantejar alguna qüestió.
Sra. Tarter.- Quan comentes de recuperar-ho i que es faci des d‟entitats públiques,
estem parlant d‟Ajuntament o de Consell Comarcal del Moianès, què s‟està estudiant?
Sr. Alcalde.- Hi ha diferents opcions i no hi ha res definit.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova aquest dictamen.
5. APROVACIÓ COMPATIBILITAT
PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS
PRIVADES AL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT LLUIS CLOPÉS SOLÀ
DICTAMEN
Vist que mitjançant instància núm. 3890/2015 de 7 de novembre el funcionari Lluís
Clopés Solà, ha formulat una sol·licitud per a compatibilitzar les seves funcions
públiques amb la realització d‟altres activitats privades, fora de l‟horari laboral, de
suport informàtic, disseny i programació web, analítica web i màrqueting digital
Atès el que disposa la següent normativa en relació a la sol·licitud formulada:
-

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟Incompatibilitats del personal de les
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-

administracions públiques.
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d‟Incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d‟octubre, pel qual s‟aprova el Text Refós
de la Llei de l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic.

Atès el que estableixen els articles 54.1 s) i 333 a) del decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s‟aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, que
determinen que correspon al Ple la declaració de compatibilitat del personal al servei
de l‟Ajuntament.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la
Corporació de data vint-i-u de gener de dos mil setze, es proposa al Ple de la
Corporació l‟adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat per a l‟exercici d‟activitats privades de suport
informàtic, disseny i programació web, analítica web i màrqueting digital al Sr. Lluís
Clopés Solà, amb DNI 39357937S, funcionari de carrera de l‟Ajuntament de Moià que
ocupa el lloc de treball d‟auxiliar administratiu.
SEGON.- L‟activitat declarada compatible al punt anterior de la present proposta
d‟acord haurà d‟ajustar-se a allò que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d‟incompatibilitats al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d‟incompatibilitats del personal al servei de l‟Administració de la Generalitat
i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals; i que, per tant, haurà de respectar les següents
limitacions:
- L‟activitat objecte d‟aquesta autorització és estrictament la que figura en la
sol·licitud presentada (registre 3890 de data 27-11-15).
- L‟activitat objecte d‟aquesta autorització s‟haurà de desenvolupar fora de l‟horari
establert pel lloc de treball en aquesta Corporació, així com les possibles
modificacions que en aquest pugui produir-se. En cap cas no impedirà l‟estricte
compliment de l‟horari i la jornada de treball, ni les funcions que té assignades
la persona autoritzada.
- No podrà exercir activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin
per compte propi o sota la dependència o al servei d‟Entitats o particulars que es
relacionin directament amb les que desenvolupi la Corporació on està destinat.
TERCER.- El Sr. Lluís Clopés Solà està obligat a posar en coneixement d‟aquest
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l‟autorització
aprovada per al desenvolupament d‟activitats privades.
QUART.- Donar trasllat d‟aquests acords als interessats, a l‟àrea de recursos humans
de la Corporació, i al Consell Superior de la Funció Pública.
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CINQUÈ.- Declarar que l‟acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del
contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos. Potestativament es
podrà interposar recurs de reposició davant l‟òrgan titular legal de la competència en el
termini d‟un mes. Tanmateix els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.
SISÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l‟alcalde-president per a la
formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- Si ens vols explicar aquest punt Montse.
Sra. Ferrer.- L‟article 14 de la Llei sobre incompatibilitats del personal al servei de
l‟administració pública demana que aquell treballador públic que realitzi una segona
activitat ha de demanar la compatibilitat a l‟Ajuntament de Moià. I és el que fa en
aquest article el treballador, aquest funcionari.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova aquest dictamen.
6. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT
DE MOIÀ PER A L’EXERCICI 2016
Sr. Alcalde.-El grup municipal Convergència i Unió ha presentat en data d‟avui una
proposta d‟esmenes a les Bases d‟Execució del Pressupost que es transcriuen a
continuació. Hem de procedir a la votació de la inclusió d‟aquestes esmenes al present
Ple, previ a la votació del dictamen.
Sotmès a votació El Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, aprova la
inclusió d‟aquestes esmenes per sotmetre-les a debat i deliberació d‟aquest Ple.

“ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
PLE ORDINARI CONVOCAT PEL DIA 27 DE GENER DEL 2016
Joan Mª Navarro Clarà, com a portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió,
d’acord amb el què disposa l’article 97.5 del “Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales” (RD 2568/1986, de 28 de
novembre), presenta les següents ESMENES al DICTAMEN presentat per l’Alcalde per
la seva aprovació en relació al “Punt 6: Aprovació del pressupost general consolidat de
l’Ajuntament de Moià per l’exercici 2016”.
PUNT 6: APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE
MOIÀ PER L’EXERCICI 2016
PRIMERA: A la BASE 2, Composició del pressupost general
L’ESMENA D’ADDICIÓ proposada consisteix en afegir el següent redactat a
continuació del paràgraf existent:
PRESSUPOST

INGRESSOS
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DESPESES

Ajuntament
OOAA Museu

6.103.812,83€
232.975,48€

6.103.812,83€
232.975,48€

L'estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils íntegrament
municipals:
PRESSUPOST
INGRESSOS
DESPESES
Aigües de Moià S.A.
793.649,86
798.649,86€
Moià Futur S.A.
0€
3.983,25€
El pressupost consolidat de l’Ajuntament, l Organisme Aut nom i Societats Municipals
de capital íntegrament municipal s’eleva a :
PRESSUPOST
INGRESSOS
DESPESES
Consolidat
7.130.438,17€
7.134.421,42€
En l’exercici de la facultat de tutela, l’Ajuntament donarà instruccions en matèria
pressupostària i comptable a l’ organisme aut nom local, i les societats mercantils,
per tal d’homogeneitzar els criteris dins del Grup.
Les quantitats consignades per despeses fixen el límit de les mateixes. Qui
contravingui aquesta disposició serà directament i personalment responsable del
pagament, sens perjudici que les esmentades obligacions siguin nul·les de respecte
l’Ajuntament, de conformitat a l’establert a l’art. 173.5 del RDL 2/2004.
SEGONA: A la BASE 9, Crèdits ampliables
L’ESMENA DE SUBSTITUCIÓ proposada consisteix en SUBSTITUIR el redactat acual
d’aquesta BASE pel següent:
D'acord amb l'art. 178 del RDL 2/2004, sense perjudici del que disposa l'apartat 2, i
l'article 153 del mateix text legal, tindran la consideració d ampliables aquells crèdits
que es relacionen seguidament, previ compliment dels requisits exigits en els apartats
2 i 3 de l art. 39 del RD 500/90, de 20 d abril, amb l’objectiu de comptabilitzar el
moviment comptable en base al principi de pressupost brut i atenent el caràcter
afectat dels drets reconeguts liquidats.
Per que es pugui procedir a aquest tipus de modificació serà necessari el previ
reconeixement del dret que genera majors ingressos sobre els previstos sobre el
pressupost inicial.
L’expedient de modificació s’iniciarà amb la proposta del Regidor corresponent, presa
de raó de l’interventor i aprovació per part de l’Alcaldia. Es podrà acumular en llistats
mensuals les autoritzacions necessàries per a procedir a l’esmentada operació.
Seran crèdits ampliables:
 Anuncis i subscripcions
 Despeses ràdio municipal
 Despeses Festa Major
Les contrapartides corresponents seran les seguents:
 Reintegrament anuncis de particulars
 Ingressos taxa publicitat
 Donacions d' entitats o particulars
L’acceptació d’aquesta esmena suposa l’eliminació de la BASE ADDICIONAL
PRIMERA.
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TERCERA: A la BASE 24, Contractació
L’ESMENA D’ADDICIÓ proposada consisteix consisteix en afegir el següent redactat
a continuació del paràgraf existent:
Aquests contractes no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de
pr rroga ni revisió de preus.
Així mateix, les adjudicacions tramitades per la modalitat de contracte menor hauran
de constar degudament justificades pel que fa a la quantia i adjudicatari mitjancant
informe o revisió tècnica de l àrea corresponent, que s incorporarà a l expedient.
Aquelles contractacions que excedeixin de les quanties indicades es tramitaran pel
procediment obert, restringit o negociat que procedeixi, atenent a les característiques
del contracte, segons les previsions del Text Ref s de la Llei de Contractes del Sector
P blic.
El contracte haurà d abastar la totalitat del seu objecte i els seus elements, no podent,
en cap cas, fraccionar-se un contracte amb objecte de disminuir la quantia del mateix i
eludir així els requisits de publicitat, el procediment o la forma d adjudicació que
correspongui.
Així mateix, les adjudicacions fetes a una mateixa empresa i referents a un mateix
objecte, que es produeixin de forma peri dica o successiva en el temps, no podran
acollir-se a la tramitació del contracte menor en aquells casos en què la previsió total
de la quantia o durada superi els límits d aquest tipus de contracte.
QUARTA: A la BASE 35, Règim general
L’ESMENA D’ADDICIÓ proposada consisteix consisteix en afegir el següent redactat
a continuació del paràgraf existent:
En cap cas la quantitat lliurada a justificar superarà els 500,00 €.
QUINTA: AMPLIACIÓ BASE 32, NORMA GENERAL
... //.... Respecte a la presentació de factures s’ha de dir que:
a. Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Ajuntament de Moià
poden expedir i remetre factura electrònica.
b. En tot cas, estan obligades a l’ s de la factura electr nica i a la seva presentació a
través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:
a) societats anònimes;
b) societats de responsabilitat limitada;
c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tingui
nacionalitat espanyola;
d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol
en els termes que estableix la normativa tributària;
e) unions temporals d’empreses;
f) agrupació d’interès econ mic, agrupació d’interès econ mic europea, fons de
pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius,
fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titularització hipotecària o
fons de garantia d’inversions.
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Tots els altres proveïdors no inclosos en l’apartat anterior resten així mateix obligats a
l’ s de la factura electr nica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada
que correspongui. No obstant això, i per aquests casos, la Intervenció de la corporació
pot eximir d’aquesta obligació als proveïdors que mitjançant sol·licitud prèvia
justifiquin la manca de capacitat econòmica o tècnica o addueixin altres motius
degudament acreditats que aconsellin l’ s de la factura en paper.
S’exclou expressament de l’obligació de facturació electr nica els sup sits següents:
a) La facturació corresponent al proveïdor que no superi els 3.000 euros iva inclòs.
b) Els pagaments a justificar.
c) Les bestretes de caixa fixa.
Així mateix, respecte al format de les factures s’ha de dir que:
1. Les factures en paper han de tenir com a mínim el contingut que exigeix el Reial
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que
regula les obligacions de facturació, o normativa que els substitueixi.
2. Així mateix, les factures electr niques que es remetin a l’Ajuntament de Moià
han de tenir un format estructurat, d’acord amb el que disposa l’article 10.1
a)Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació o normativa que el substitueixi.
El format estructurat de la factura electr nica és aquell que s’aprovi per
l’autoritat competent d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic o normativa que la substitueixi.
3. També s’admet el segell electr nic avançat basat en un certificat reconegut que
reuneixi els requisits que preveu l’article 5.2 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electr nica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic, o normativa que la substitueixi.
Respecte al registre general d’entrada de factures electr niques.
1. L’Ajuntament de Moià disposarà d’un punt general d’entrada de factures
electr niques a través del qual s’han de rebre totes les factures electr niques
que li corresponguin.
2. El punt general d’entrada de factures electr niques ha de permetre l’enviament
de factures electròniques en el format que es determina en la Llei 25/2013, de
27 de desembre, d’impuls de la factura electr nica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic o normativa que la substitueixi.
3. El proveïdor o qui hagi presentat la factura haurà de poder consultar l’estat de la
tramitació de la factura.
4. Totes les factures electròniques presentades a través del punt general d’entrada
de factures electròniques han de produir una entrada automàtica en un registre
electrònic, el qual ha de proporcionar un justificant de recepció electrònic amb
acreditació de la data i l’hora de presentació.
5. L’Ajuntament de Moià estableix el servei ( incloure quin servei s’està utilitzant
com a portal d’accés de les factures electr niques ) com a punt general
d’entrada de factures electr niques.
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6. SEXTA: Creació d’un nou apartat amb una nova BASE
L’ESMENA D’ADDICIÓ proposada consisteix en la creació del següent apartat i base:
8. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I MOVIMENT DE LA TRESORERIA
BASE 49. Informació Sobre l’Execució del Pressupost i la Tresoreria.
De conformitat amb l’establert en l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu de 2/2004, de 5 de març,
l’Interventor d’aquest Ajuntament trametrà al Ple Corporatiu, per conducte del
President, informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria
per operacions pressupostàries i no pressupostàries i de la seva situació, amb temps
suficient per a ser coneguts en les sessions plenàries ordinàries que aquest Ajuntament
celebri en els mesos de MAIG, JULIOL i NOVEMBRE
Tanmateix, SOLICITEM a l’Alcalde que, l gicament, es procedeixi a la votació de les
ESMENES presentades amb caràcter previ a la votació del DICTAMEN, de manera que
posteriorment es procedeixi a votar el DICTAMEN amb la redacció final que resulti de la
primera votació.
Moià, 27 de gener de 2016
Montserrat Girbau i Passarell, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió”
DICTAMEN
ANTECEDENTS
L‟alcalde de l‟Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l‟exercici 2016.
L‟interventor de l‟Ajuntament ha emès l‟informe favorable que figura a l‟expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s‟han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, i els pressupostos dels organismes i empreses que l‟integren els han proposat
prèviament els òrgans competents, conformement als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s‟ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90, de 20
d‟abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988; i la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la
Corporació, de data vint-i-u de gener de dos mil setze, amb deu vots a favor del grup
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municipal Ara Moià i dues abstencions del grup municipal CiU, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el pressupost general per a l‟exercici 2016, el qual, resumit per
capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l‟integren,
és el següent:

AJUNTAMENT DE MOIÀ - 2016
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL IX
TOTAL

DESPESES
DESPESES DE PERSONAL
DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ DE BÉNS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS

AJUNTAMENT
2.086.271,41 €
1.863.440,02 €
287.556,25 €
229.642,67 €
227.187,16 €
- €
11.611,68 €
1.398.103,64 €
6.103.812,83 €
AJUNTAMENT
3.500.000,00 €
30.000,00 €
1.104.900,00 €
1.362.612,83 €
106.300,00 €
- €
- €
- €
6.103.812,83 €

OOAA MUSEU
175.173,71 €
32.475,12 €
- €
24.526,65 €
800,00 €
- €
- €
- €
232.975,48 €
OOAA MUSEU
- €
- €
97.100,00 €
135.875,48 €
- €
- €
- €
- €
232.975,48 €

CONSOLIDAT
2.261.445,12 €
1.895.915,14 €
287.556,25 €
142.820,49 €
227.987,16 €
- €
11.611,68 €
1.398.103,64 €
6.225.439,48 €
CONSOLIDAT
3.500.000,00 €
30.000,00 €
1.202.000,00 €
1.387.139,48 €
106.300,00 €
- €
- €
- €
6.225.439,48 €

SEGON.- Aprovar la plantilla i el catàleg de personal que s‟ha detallat.
TERCER.- Aprovar les bases d‟execució del pressupost general.
QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l‟anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d‟anuncis de la corporació durant el termini de quinze
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- L‟aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d‟exposició pública, i entrarà en
vigor en l‟exercici al qual es refereix, quan s‟hagi complert el que disposen l‟article
112.3 de la Llei 7/85 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, i l‟article 169
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.
Sr. Alcalde.- Començo dient que complim amb el deure de presentar el Pressupost
General, que és un pressupost que l‟hem treballat a partir d‟una base tècnica i d‟una
cotilla claríssima que és el Pla d‟Ajust. Això ens limita i ens coacciona directament a
l‟hora de fer una política com és la que es mereixeria el poble de Moià, però tenim el
que tenim i estem on estem. També estem contents, al menys el grup d‟Ara Moià, que
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ens vam reunir amb el grup de Convergència, vam poder parlar del Pressupost, al poc
espai que teníem per poder parlar, que ens vam posar d‟acord, que vam acceptar les
propostes i les esmenes de Convergència i que a partir d‟aquí vam acabar molt be.
Avui es presenten unes esmenes a les Bases del Pressupost, com que són
absolutament tècniques, si us sembla bé, ens ho explica el Lluís Solè que pot donar la
seva opinió amb fonament, a aquestes esmenes tècniques que heu presentat.
Sr. Solè.- Gràcies senyor alcalde, en primer lloc comentar que la proposta que es
presentarà a votació ja recull parcialment aquestes esmenes, amb el sentit com
comentaré amb la meva intervenció. En primer lloc sol·licitava , dins la base segona, la
composició del pressupost general, afegir tot un seguit de quadres relatius a l‟import
de pressupost de l‟Ajuntament de Moià, com de l‟Organisme Autònom del Museu. Aquí
s‟han recollit tots dos quadres, no s‟ha recollit el requadre de la consolidació, perquè
la consolidació en un principi la fixem amb Entitats que són totalment dependents de
l‟Ajuntament, i en un principi les Societats que tenen recursos de mercats no entrarien
dins aquest primer perímetre de consolidació que és on enviem la totalitat
d‟estadístiques. Sí que s‟han recollit, a nivell informatiu, els pressupostos d‟Aigües de
Moià i de MoiàFutur, però no s‟han consolidat amb els números de l‟Ajuntament que
seria el del requadre.
En segon lloc, la segona proposta de modificació, que era concretament a la base
novena, en relació amb els crèdits ampliables, aquí no s‟ha traslladat per un tema
merament tècnic i perquè suposa restringir, sobretot, el que és el seguiment del
pressupost. Tot el que és definir les aplicacions pressupostàries ampliables té una
gran avantatge quan hi ha una correlació total i absoluta entre un ingrés i la depesa,
aquella a la qual va dirigida, però presenta dues importants restriccions: la primera ve
determinada per l‟article 27, del Reial Decret 500/90 que ens ve a dir que una partida
declarada ampliable, la vinculació està establerta en sí mateixa, cosa que és totalment
lògica perquè sinó s‟estaria barrejant una entrada d‟ingrés que es diluiria entre moltes
altres partides i perdria la pròpia finalitat de l‟haver-se declarat ampliable. I la segona
limitació és l‟article 180 del RDL 2/2004 en relació a les transferències. Quan aquest
article parla de les transferències entre diferents partides, impedeix que es faci una
transferència per incrementar la dotació d‟una partida a la qual ha estat declarada
ampliable. Això, a efectes pràctics, es pot traslladar en tot un seguit de problemes i ho
tipificarem, per exemple, amb anuncis i subscripcions que era una de les propostes.
Dins anuncis i subscripcions aquí sí que acaben imputant el que són anuncis de la
pròpia Corporació i els anuncis de licitacions de contractacions que després
repercuteixen al licitador; es barreja una doble despesa: per la part que l‟Ajuntament
recupera dels licitadors, la partida ampliable funcionaria perfectíssimament. Aquí ja
comença a existir un primer risc, que és que un concurs quedi desert, perquè aquí no
s‟obtenen els ingressos suficients i després la partida podria arribar a quedar coixa. Hi
ha un risc afegit, que s‟han de publicar els anuncis que ja són propis de la Corporació;
de forma que estimar aquestes partides en un pressupost és relativament difícil, i
sempre hi ha el risc que acabi quedant coixa. El fet de posar-la i de determinar-la com
ampliable podria significar que existint sobrants en altres partides, quedessin factures
de publicacions oficials sense poder acabar d‟imputar. Hi ha un mecanisme que preveu
la Llei reguladora d‟Hisendes Locals que són les generacions de crèdit. Quan hi ha uns
ingressos addicionals directament vinculats es pot dotar de més d‟una partida. Nom
presenta els inconvenients de les partides ampliables i dóna una major llibertat en
quan a gestió de pressupost. El gran inconvenient de les generacions de crèdit és que
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sempre han de ser ingressos de caràcter no tributari. Llavors la ampliació és
absolutament ideal per ingressos de caràcter tributari. Posaré un exemple: una de les
partides que encaixen millor és per exemple la despesa derivada de la retirada de
vehicles per la grua municipal. Quanta més retirada de vehicles hi hagi –normalment
es posen més multes- s‟acaben reconeixent major nombre de drets. L‟ingrés tributari
no permetria generacions a través del major ingrés. Com en aquests casos els
ingressos que van vinculats són no tributaris, en alguns casos ni existeixen, com per
exemple la major part dels actes de Festa Major són gratuïts, i no hi ha uns ingressos
addicionals, significaria que seria restringir l‟execució de pressupost, sense que aportés
res més. I és sobretot per un tema tècnic el tema de no incloure-ho. Agrair al grup de
Convergència i Unió perquè ens ha permès corregir una errada que feia referència a
unes ampliacions del Capítol 1, que realment no havia de ser i això ens ha permès
corregir el redactat d‟aquesta base novena.
Pel que fa a la següent proposta, d‟incloure les Bases d‟execució del Pressupost,
concretament la base vint-i-quatre, aquí s‟han recollit bona part de les esmenes, a
excepció de les dues que comentaré. No s‟ha donat traslladat el paràgraf referent a
”Així mateix les adjudicacions tramitades per la modalitat de contracte menor hauran
de constar degudament justificades pel que fa a la quantia i adjudicatari mitjançant
informe o revisió tècnica de l‟Àrea corresponent que s‟incorporarà a l‟expedient”
senzillament per un tema d‟excés de burocràcia. S‟entén per contracte menor tot
aquell contracte que estigui per sota de divuit-mil euros, o en cas d‟obres, de
cinquanta-mil.- O sigui, contractes menors ho són tots. Això significaria que per fer
una còpia d‟una clau, s‟hauria d‟adjuntar un informe tècnic justificatiu; Si seguim la
literalitat del que acaba posant, això resultaria absurd, un excés de burocràcia.
Realment només es pot posar a les bases d‟execució allò que realment es complirà.
L‟altre paràgraf que s‟ha tret és el darrer de tot: “les adjudicacions fetes a una mateixa
empresa i referents a un mateix objecte que es produeixen de forma periòdica i
successiva en el temps, no podran acollir-se a la tramitació del contracte menor...”
Aquí més que res és sobre la difícil gestió de què, a la pràctica, no sempre és fàcil
assolir totes les prescripcions legals que posa, en relació a la compra de determinats
subministraments com la benzina. És impossible treure una licitació pública, que es
presentin els diferents subministradors de benzina i et garanteixin un preu per un any
o per dos anys; t‟acabes trobant amb tractes successius, que no queda més remei que,
com a molt i quan es vol gestionar de forma correcta, haver de demanar pressupostos
que tenen validesa de vint-i-quatre hores. També passa moltes vegades, amb
determinats contractes, que també són relativament difícils de gestionar, o quan els
volums no són molt importants, com les assegurances; de què quan s‟acumulen un
seguit d‟anys segurament s‟excedeix un límit de contracte menor, però que si no són
quantitats realment elevades o llamineres, les companyies molts cops no s‟arriben a
presentar i representen dificultats addicionals. Sabent que s‟ha de millorar i per això
recullen altres paràgrafs relatius al fraccionament de contractes, de què es partia d‟una
situació, amb determinades mancances per part de l‟Ajuntament i que s‟estan donant
passos. Un exemple és el contracte d‟enllumenat; altres hauran de sortir, p.e. de
jardineria o altres imports importants, que lògicament ha de ser una fita anar cada cop
més cap aquí, i en la mesura que estigui tot molt més normalitzat és integrar-ho dins
de les mesures que es compliran, i no escriure per escriure, sabent que, a data d‟avui,
es poden donar certs incompliments, o que no sempre és fàcil encaixar-lo amb la
realitat.
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Pel que fa a la quarta proposta de modificació es referia concretament en els
lliuraments de justificar una limitació de la quantitat. Aquí s‟ha recollit parcialment,
està en el text que s‟ha lliurat al grup de CiU ara mateix, però s‟han elevat
lleugerament els límits. S‟ha apujat el límit a mil euros, i s‟amplia a dos mil en els
casos de Benestar Social perquè si la quantitat és molt baixa, el temps i la burocràcia
que es necessita per justificar constantment, perquè si no està justificada el lliurament
a compte anterior no es por lliurar un de nou, excepte casos molt excepcionals i molt
justificats, i donat la necessitat que té Serveis Socials sobretot d‟actuar amb molta
celeritat per evitar problemes majors (desnonaments, pagar rebuts de llum, aigua,
etc.) S‟ha estimat que aquest cas requeria un tractament especial.
Pel que fa a la cinquena proposta de modificació, concretament la base trenta-dos que
és incorporar tota la regulació de la factura electrònica, s‟ha de tenir en compte que les
Bases d‟Execució del pressupost acaba essent un element autoorganitzatiu de la pròpia
entitat, i el que no podem regular és una relació amb tercers. S‟hauria de regular, tal
com ha fet l‟Ajuntament, a través de l‟aprovació de la corresponent Ordenança que ja
regula bona part d‟aquests aspectes, ja queda recollit i actualment ja tenim en vigor i
està publicada, per la qual cosa no s‟ha considerat adient incloure-ho a les bases
d‟execució del pressupost atès que són diverses les sentències judicials que han
tombat determinats articles, en considerar que establien una relació amb tercers i no
s‟adequava a l‟instrument normatiu com era una Ordenança.
Pel que fa a la proposta sisena de crear un nou apartat, per un tema de coherència
dins l‟organització. I en comptes com la base quaranta-nou s‟havia posat com a base
quaranta-set. Primer fer referència a seguiment de Pressupost, i després la quarantavuit i quaranta-nou quan a liquidació. Es recull pràcticament en la seva totalitat
excepte que s‟ha modificat de donar compte el segon trimestre, que posava el juliol i
s‟ha posat setembre per un tema merament tècnic, per una senzilla raó: perquè el Ple
es fa en data vint-i-escaig, la Comissió Informativa es fa una setmana abans i moltes
vegades, les operacions s‟estan passant fins uns quinze o vint dies després de la
finalització del trimestre natural. Això significa que quan es posa un compromís, s‟ha
de posar sabent que s‟ha de complir. Els períodes per remetre la informació al
Ministerio, concretament primer trimestre, finalitzen a finals d‟abril, segon trimestre
finalitzen a finals de juliol; Llavors, perquè hi hagi una coherència amb les dades que
s‟envien a Ministerio, com el que es dóna als regidors, i els regidors ho puguin tenir
amb una antelació suficient com per poder-ho avaluar, i poder exercir la pròpia feina
per la qual han estat designats.
Moltes gràcies senyor alcalde.
Sr. Alcalde.- Doncs moltes gràcies Lluís, que des d‟intervenció ens puguis aclarir
qüestions que són tècniques, que s‟escapen del debat polític, i que nosaltres no
sabríem com respondre, per tant, si voleu afegir alguna qüestió o esmena a aquest
punt.
Sra. Tarter.- De la base dos nosaltres demanàvem específicament posar aquests
requadres perquè volíem ressaltar el tema que MoiàFutur anava desquadrat. Era la
manera de què es visualitzés de què la Llei no permet aprovar pressupostos
desequilibrats, era una manera de forçar el que al final s‟ha fet: que posés uns
ingressos a MoiàFutur. Dir que gràcies a aquesta incorporació nosaltres votarem a
favor, perquè el vot amb el qual veníem -després de deliberar molt, no podia ser que
MoiàFutur tornéssim a passar un altre any amb el pressupost que ja hi havia i anàvem
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a votar en contra. El fet de què hi hagi hagut aquest canvi doncs proporcionarà el
nostre vot a favor avui, estem contents per això. El tema dels crèdits ampliables, està
molt be la solució de la generació de crèdit, però que es faci la generació de crèdit; el
que no pot ser és que regidors estan lluitant per aconseguir subvencions o per
aconseguir altres ingressos, que després l‟Ajuntament tingui aquest ingrés i després
ells no vegin ampliada la seva partida corresponent. Que ja està be que es vagi
rascant de tot arreu, però un regidor que s‟ho treballa, que busca subvencions o altres
maneres de finançar la seva regidoria, que llavors se li vegi recompensat en el seu
pressupost de despesa i no que vagi tot per l‟Ajuntament. Aquí demanaríem que
aquestes generacions de crèdit es vegin i es premiï el regidor que realment s‟espavila
per aconseguir els ingressos. I en relació a les factures electròniques...
Sra. Girbau.-A l‟ampliació de la base trenta-dos que era de la norma general,
respecte a la presentació de factures electròniques, el que hem proposat ha sigut la
forma de presentació i el tipus d‟entitats que podien presentar-la. Nosaltres hem fet la
proposta, inclús en l‟Ordenança que acabem d‟aprovar regula la factura electrònica. Ja
que les bases regulen tot el procediment per la gestió, doncs la factura també en
forma part. Hem mirat moltes bases aquests dies, i un noranta-nou per cent dels
Ajuntaments hi consta, no passa res.
Sra. Tarter.- En relació a l‟execució del pressupost, la voluntat era, una mica de les
reunions que fem del seguiment trimestrals, que quedi constància en el Ple i pensem
que això també és bo i acceptem passar-ho a setembre. No vam pensar que anàvem
tant justos amb el tancament.
Sr. Alcalde.- Jo només hi afegiria una cosa, que és polític i no tècnic: és una adhesió
política que afecta tècnicament. Que tal com hem fet els darrers quatre anys i aquest
pressupost 2016 farem igual, és el fet de moure‟ns amb les inversions, les despeses o
el que sigui, en base a modificacions de crèdit. Això ho tenim claríssim, perquè l‟única
manera de sortir d‟un marc tant encasellat i tant restrictiu que és el Pla d‟Ajust, és
generar despesa, per tant, ingrés per poder fer despesa. Seguirem amb les
modificacions de crèdit que són feixugues, però és l‟únic instrument fàcil i que ens
permet sortir d‟aquest atzucac. Si no hi ha res més, passem a l‟aprovació si cal.
Entenem doncs que aquestes bases de pressupost i part d‟aquestes esmenes
proposades per CiU queden acceptades i incorporades a les Bases d‟Execució del
Pressupost 2016.
Sra. Tarter.- Del Pressupost deixar constància al Ple de la inversió del tema de Les
Faixes, agrair-vos poder incorporar l‟acondicionament normatiu de l‟edifici, per
nosaltres era un punt molt important. I agrair-vos la bona voluntat de rascar d‟altres
partides perquè hi constés, ja que ens preocupava molt; Ja vam fer les esmenes en el
projecte de les Faixes, per tant agrair-vos que hi consti i esperar la licitació i la
contractació de les obres.
Sr. Alcalde.-Aclarir, ja que surt el cas, el projecte ja compleix la normativa per ser
una teulada lleugera. Si fem l‟aïllament això ho modifica. Que en el projecte actual no
calia modificar la normativa; Si fem un aïllament, canvia la normativa perquè no es
una teulada lleugera, sinó que és una teulada amb molt més pes perquè té l‟aïllament.
També estem molt contents nosaltres d‟haver arribat així.
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Sra. Girbau.-Una pregunta respecte a la Plantilla de personal. Hem vist que hi ha un
canvi amb l‟enginyer, que passa d‟A1 a A2, si ens podeu explicar aquest canvi.
Sra. Ferrer.-Això ja ho havíem comentat, la majoria d‟ajuntaments tenen a la plantilla
la categoria de l‟enginyer com a A2. Quan vam procedir a la contractació de l‟anterior
enginyer, ell tenia una altra titulació, ens va demanar l‟adequació de la seva titulació a
la plantilla i ho vam fer. En aquest cas, tornem als orígens. També és cert que quan
vam proposar aquesta modificació teníem sobre la taula una oferta de la Diputació per
donar-nos assistència tècnica, en el cas de l‟enginyer i ells ens diuen que tota la seva
plantilla són A2. Tant si es podia cobrir la plaça amb una convocatòria, com per la
Diputació de Barcelona, en els dos casos , un dels requisits essencials era que tingués
aquesta titulació. En el cas de l‟enginyer hem intentat, dins les possibilitats de
l‟Ajuntament , augmentar una mica la jornada perquè quatre hores no donen per res,
ara hi hauran sis hores setmanals, això ja ho havíem comentat.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, s‟aprova aquest dictamen.
7. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA DE MOIÀ EN LA ZONA DEL SECTOR INDUSTRIAL SOT D’ALUIES
Atès que en data set de gener de dos mil setze, mitjançant Provisió d‟Alcaldia es va
acordar la iniciació del procediment de modificació puntual de la revisió del Pla General
d‟Ordenació Urbana de Moià en la zona del sector industrial Sot d‟Aluies, per resoldre
el desajust existent entre una part de les edificacions industrials actualment existents i
el límit de la zona qualificada com a indústria extensiva i alhora que permeti la seva
consolidació.
Atès que en data vuit de gener de dos mil setze, es va emetre informe de Secretaria
en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la
modificació esmentada.
Atès que el Senyor Carles Xavier Pla i Buxó ha elaborat i redactat el projecte de
modificació puntual de la revisió del pla general d‟ordenació urbana de Moià en la zona
del sector industrial sot d‟Aluies on actualment es troba emplaçada la indústria Sosa
Ingredients SL el qual ha estat presentat a l‟Ajuntament en data tretze de gener
registre d‟entrada 77/2016.
Atès que en data tretze de gener de dos mil setze l‟arquitecte municipal ha emès
informe tècnic favorable a la modificació puntual de la revisió del Pla General
d‟Ordenació Urbana de Moià en la zona del sector industrial sot d‟Aluies on actualment
es troba emplaçada la indústria Sosa Ingredients SL.
Atès que en data tretze de gener de dos mil setze per part de la Secretària Accidental
s‟ha emès l‟informe proposta en relació a la modificació esmentada.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la
Corporació, de data vint-i-u de gener de dos mil setze, amb deu vots a favor del grup
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municipal Ara Moià i dues abstencions del grup municipal CiU, es proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment l‟expedient de Modificació Puntual de la revisió del Pla
General d‟Ordenació Urbana de Moià en la zona del sector industrial sot d‟Aluies on
actualment es troba emplaçada la indústria Sosa Ingredients SL. en compliment dels
articles 85, 86 bis i 98 del text refós de la llei d‟urbanisme consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text
refós de la llei d‟urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, i per la
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
SEGON.- Sol·licitar els informes sectorials a:







L‟Agència Catalana de l‟Aigua.(carrer Ciutadans número 11, 17004 Girona)
La Direcció general de Comerç (carrer Provença número 339, 08037 Barcelona)
L‟Oficina Territorial d‟Acció i Avaluació Ambiental, Serveis Territorials a
Barcelona (carrer Aragó 244-248, 08007 Barcelona)
Departament de Territori i Sostenibilitat (carrer Àngel Guimerà número 14
08241 Manresa) amb sol·licitud expressa de la revisió i coordinació dels informes
sectorials necessaris per la seva aprovació definitiva,
Departament de Cultura. (plaça Major número 37, 08500 Vic)
Institut Geològic de Catalunya (carrer Balmes 209-211 08006 Barcelona)

TERCER.- Sol·licitar l‟emissió del dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora
a través del Conseller de Governació i Relacions Institucionals en compliment de
l‟article 98.3 del TRLLUC.
QUART.- Notificar els presents acords als interessats.
CINQUÈ.- Publicar aquests acords al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un periòdic de major difusió i obrir
un període d‟informació pública per un termini d‟un mes. Els edictes de convocatòria de
la informació pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de
l'acord d'aprovació inicial. Durant aquest període l‟expedient quedarà a disposició de
qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que s‟estimin
pertinents.
SISÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l‟alcalde-president per a la
formalització dels presents acords.
Sr. Clusella.- Es tracta d‟una zona que és industrial, que es va qualificar com
industrial l‟any 1985 pel Pla General. El sòl es va qualificar d‟industrial tenia 9686
metres quadrats, segon medicions amb tecnologia actual, i la realitat física no
correspon amb la normativa urbanística que li és d‟aplicació. Els sector, l‟àmbit aquest,
està qualificat de zona industrial extensiva, el que limitaria l‟ocupació del sòl al
cinquanta per cent, per tant hi hauria d‟haver-hi menys de cinc mil metres quadrats

Pàg. 22/38

construïts , i la veritat és que n‟hi ha més de construïts. La modificació permet
regularitzar això i permetre unes petites ampliacions, a més a més dels edificis ja
construïts, perquè l‟empresa que ja s‟hi ha instal·lat pugui complir amb les normatives
els propers anys.
Sra. Girbau.- Hem estat mirant la documentació que us vam demanar a la comissió
informativa, que són les llicències d‟obres que s‟havien atorgat, així com la llicència
d‟activitats. Hem estat veient les llicències d‟obres dels anys 2000, 2002, 2012, 2014 i
2015. La d‟activitats no hi era, no hi era en la documentació. A les llicències d‟obres
hem vist que les últimes tampoc estan atorgades: les del 2012 i 2013. Creiem que hi
ha incidències en l‟atorgament de llicències d‟obres, no hi ha l‟informe tècnic en cap
d‟elles, per tant no ho veiem clar per aprovar aquesta modificació, creiem que s‟ha
d‟informar, que l‟informe tècnic que desestimés les obres per aquest motiu, que una
part de les obres es realitzaven en un tros que no està qualificat com a industrial. El
nostre posicionament és aquest, no ho veiem clar, potser valdria la pena parlar-ne i
parlar-ne be. Si l‟acord es pren avui el nostre vot serà desfavorable.
Sr. Clusella.- Em sembla sorprenent que el vot de Convergència i Unió sigui
desfavorable i si m‟ho permeteu, us explico una mica la situació d‟aquest àmbit. L‟any
1985 es va delimitar una zona qualificada de sòl urbà directe, per tant, no estava
inclòs dins cap polígon d‟actuació, per tant no va fer cap cessió d‟equipaments, ni de
zones verdes, ni se li va aplicar cap obligació d‟urbanització. És molt curiós ja en
aquella època 1985, entenc que Convergència ja governava, es va redactar aquest
projecte de la revisió del Pla General entre els anys 1983 i 1985, de què en una zona
que es preveiés de què pogués ser industrial, en uns terrenys es delimités un pla
parcial, que és el Pla Parcial del Sot d‟Aluies, implicant unes obligacions, com és
normal en qualsevol desenvolupament, de què s‟hagués de fer les urbanitzacions amb
els vials i cedir unes zones verdes, i complir amb unes cessions d‟aprofitament mig i
que en aquesta indústria, com en alguna altra comptada que hi havia en aquell entorn
se‟ls hi eximís aquesta obligació, això ja és bastant curiós. És més curiós que el 1985
aprovessin el Pla General delimitant aquesta zona classificada com a sòl urbà i
qualificant-la com a Indústria extensiva amb una superfície de sòl d‟uns 9700 metres
quadrats i que al cap de quatre anys, 1989, aquesta llicència no l‟heu pogut revisar, jo
tampoc l‟he revisat , però si mireu el document ho trobareu, ja s‟atorgués una llicència
d‟obres per Comissió de Govern, en què aquella llicència va haver de justificar que no
hi havia nou mil set-cents metres quadrats de sòl qualificat d‟industrial, sinó que n‟hi
havia onze mil cent-setanta-un perquè ja volien fer més edificació de la que es podia
fer.
Encara és més curiós com al cap de bastants més anys, l‟any 2000, la documentació
tècnica que es presentava a l‟Ajuntament digués que no hi ha 9700 metres quadrats
de sòl classificat d‟industrial sinó que n‟hi ha catorze mil metres quadrats. I aquesta
llicència que es va atorgar l‟any 2000, la 98/2000 es va aprovar per Junta de Govern,
entenc que l‟any 2000 hi havia Convergència i Unió en el Govern, per tant la Junta
devia estar formada per membres de CiU, amb informes tècnics desfavorables, hi
havia la llicència favorable de Convergència i Unió, acceptant de què en un sòl de 9700
metres quadrats es permetés fer una edificació per sobre del que permetia
urbanísticament. Teniu tota la raó de què no s‟ha donat cap més llicència des que som
al govern AraMoià, de què no hi ha llicència d‟activitats, perquè és totalment
impossible en aquest àmbit i sense que hi facin cap més edificació de què es pugui

Pàg. 23/38

donar un certificat de compatibilitat urbanística, i el fet de què això sigui impossible és
de què de forma successiva i reiterada, en governs de CiU s‟ha anat essent permissiu
donant unes llicències totalment que no s‟aguanten per enlloc, amb informes
desfavorables i la última atorgada per decret l‟any 2002, la de l‟expedient 135/2002,
aquesta última ja és de jutjat de guàrdia, que puguis anar donant llicències per
edificacions que no compleixin la normativa urbanística perquè estiguin excedint un
paràmetre urbanístic, que és l‟ocupació del sòl, però que aquesta ja la donis trepitjant
un sòl que no està ni classificat d‟urbà, això ja és de jutjat de guàrdia. I l‟única cosa
que pretén la modificació que estem plantejant en aquest Ple és que es regularitzi una
manera de fer de CiU durant trenta anys i que puguem donar legalitat jurídica per
totes les bandes: l‟Ajuntament, per poder donar legalitat a aquestes llicències que ha
donat mal donades, que pugin tenir una legalitat urbanística i perquè una empresa que
ha arribat a Moià, tal com va arribar per un accident en el lloc on estava, i també
representa uns llocs de treball, doncs pugui continuar existint aquí. És la primera
vegada durant trenta anys que aquest àmbit industrial començarà a pagar pel fet que
sigui industrial, perquè pagarà un aprofitament i farà unes cessions de zona verda que
és la primera vegada que ho podrà fer. A més, per la mala gestió urbanística que
tenim aquí, tenim una empresa que si podem sortir-nos-en, pugui tenir un suport
legal i jurídic perquè pugui continuar desenvolupant-se aquí i podem cobrir-nos
nosaltres com Ajuntament d‟aquesta situació, però amb un accés que depèn d‟un
sector que no pot intervenir-hi, que és el Pla Parcial del Sot d‟Aluies.
Si us sembla que la proposta o l‟opció que ha de prendre CiU després d‟aquesta
història és de votar-hi en contra em sembla sorprenent.
Sra. Tarter.- Jo l‟any 85 tenia deu anys, entenc que devia governar Convergència,
perquè només havia governat CiU. Amb totes aquestes males llicències, que no dubto
que estiguin mal donades, amb tots aquests acords, els grups d‟Esquerra Republicana
van fer recursos? Van fer contenciosos administratius? Van fer alguna cosa contra
aquests acords de Junta de Govern? A més a més, davant d‟una secretària, em sembla
que erets tu Anna, o una altra secretària, no hi ha les advertències, no ho sé, penso
que aquí podríem anar-nos tirant moltes coses els uns als altres, penso que no és la
manera. Has dit que són temes de jutjat de guàrdia, suposo que els hi portareu doncs,
no sé si ja els hi heu portat; El grup d‟Ara Moià sempre ha dit que portarà les coses on
les hagi de dur, doncs suposo que ho fareu. El tema de les obres menors, quan Ara
Moià governava, no hi ha informes dels tècnics. Si una empresa et demana una
llicència t‟hauria de dir, te la mires i si en tres mesos no li has dit res negatiu, si no se
li podia donar, se li havia d‟haver dit. I havia d‟haver el registre de sortida dient que no
s‟ha pogut donar la llicència perquè estàs en un lloc que no es pot donar; el que dèiem
quan ens ho miràvem, a part de què eren uns pilots d‟expedients grans, entenem que
tu fa molt temps que ho estàs treballant i que ho veus tot molt clar, però també has
d‟entendre que nosaltres fa una setmana que ens estem mirant aquests papers, i
més, com tu dius, que són dels anys vuitanta i pico, per tant deixa‟ns una mica de
marge, no et demanem pas, és el que ha dit la Montse, deixa‟ns-ho pel març. Ho vols
fer avui, doncs avui no ens veiem capaços d‟aprovar-ho, per tant avui seria en contra.
Pel març son dos mesos més que tenim per mirar-nos-ho. Tu ho vols fer avui,
nosaltres no ens veiem capaços de votar a favor i votarem en contra. I et demanem, ja
sé que som el grup de CiU, ja sé que en l‟època Montràs nosaltres no hi érem, igual
que d‟aquí trenta anys si vosaltres feu coses malament i algú digui perquè l‟Albert
Clusella no se què, aquell regidor dirà, be jo fa trenta anys no hi era. Doncs també has
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d‟entendre que nosaltres no som pas corresponsables en tot cas d‟haver donat
aquestes llicències d‟obres, això ho podeu entendre que no ens sentim gens
responsables d‟haver donat aquestes llicències. Entenc que és molt fàcil dir que tot ha
estat culpa de CiU. I realment, si no es va fer be, doncs qui no ho va fer be haurà
d‟assumir les conseqüències, igual que de tot lo altre que no s‟ha fet be, que s‟ha de
demostrar. No voldria entrar en una guerra, però si hi hem d‟entrar hi entrarem, però
creiem que aquesta no és la manera. Nosaltres hem mirat el projecte, ens hem
esforçat, hem mirat un pilot de papers i el que demanàvem era un parell de mesos
més, no ens els vols donar, doncs avui el vot és en contra. A partir d‟aquí, primer pau i
després glòria.
Sr. Alcalde.- Jo voldria afegir un parell de coses: podem entendre tots els
posicionaments però també hauríeu d‟entendre, i això ja ho heu viscut a la legislatura
anterior, el Joan ja ho ha viscut en moltes legislatures, que l‟únic que estem intentant
fer aquí és arreglar els embolics que ens hem trobat i també hauríeu d‟entendre, no es
tracta de si vosaltres hi éreu o no hi éreu, però tots tenim un passat i tots tenim uns
pesos a sobre. Quan nosaltres intentem fer les coses, sabent que sempre les fem “al
filo de lo impossible”, per tant, en situacions que són absolutament rares, sense
recursos econòmics, sense recursos tècnics, i en canvi, amb tota la voluntat i la il·lusió
i les ganes d‟arreglar les coses, no hem trobat encara l‟encaix perquè vosaltres també
ho entenguéssiu això. Quan ens dius: “us demanàvem dos mesos més”, aquí el que
fem és iniciar un procés, no estem donant cap llicència. Si iniciem un procés i vosaltres
coneixeu els tràmits administratius molt millor que jo, on hi ha un inici d‟un procés:
per tant, obrim la carpeta, posem les coses al damunt de la taula, hi ha períodes
d‟exposicions públiques, períodes d‟al·legacions. En aquest cas, a més hi ha altres
administracions que són les que han de donar l‟aprovació definitiva, entenem que,
poder ens equivoquem, poder és de mal gust no participar proactivament d‟aquest
inici, perquè l‟únic que fem és obrir-ho , no estem donant cap llicència. Quan dius
“aquestes llicències que heu donat sense l‟informe, que de fet no han estat donades, ja
volíem que ens les presentessin, perquè l‟empresa en aquest cas, i nosaltres volíem
intentar solucionar el problema i el que no ho hagués estat és dir-li a l‟arquitecte o a
l‟enginyer que faci un informe, que sigui negatiu i que el seguim aprovant per Junta de
Govern o per on sigui. Nosaltres entenem que, vista l‟experiència que en tenim, la que
teniu vosaltres amb nosaltres: que és la deixar-nos la pell per intentar solucionar
problemes que no són en absolut normals, ni típics, ni es troben en els Ajuntaments.
Les coses han anat com han anat aquests trenta anys, però el que no podem fer
nosaltres és mirar a un altre costat, i el que hem de fer és entomar les situacions, que
vol dir que hem d‟anar amb presses. Perquè, ara com li diem a l‟empresari, que te
unes necessitats imperioses, no d‟ampliar el seu negoci per guanyar més diners, que
també, sinó per complir amb altres controls i altres normatives; Que ara no iniciem el
procés, que perdi dos mesos més i que allò que tenim clar que li hem de solucionar
avui allarguem en el temps. Nosaltres entenem que per responsabilitat, que no per
amistat, que això també ha arribat i m‟agradaria que constés en acta: que el Quico és
amic del Dionís. Som tant rigorosos amb ell com amb qualsevol altra, tots són
ciutadans. I si, a més, entenem que en un moment, que sembla que la crisi no s‟ha
acabat però que sembla que comença a haver un repunt, les dades estadístiques així
ho diu al Moianès, d‟activitat econòmica, no pot ser que la capital del Moianès, Moià,
tingui tres polígons industrials que estan molt malament, que ens ha suposat que fa
uns mesos una empresa com Rometa ha tingut que marxar del municipi, perquè no hi
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ha terrenys, perquè els polígons no estan ben desenvolupats, i això ens sap moltíssim
greu, per això diem, i us demano que us ho repenseu, estem fent un tràmit inicial que
no comporta la concessió d‟una llicència, però ja que representeu a qui representeu,
tot i que tenies deu anys i jo quinze i l‟Albert en devia tenir cinc, sí que tots tenim una
motxilla, que no cal que ens flagel·lem, però ja que és qui representeu i el que fem
aquí és intentar superar i arreglar una qüestió que és un embolic, ja no només per
aquesta empresa, sinó que Rometa ha marxat, poder si el polígon del Sot d‟Aluies
hagués estat be, poder s‟hagués pogut quedar aquesta empresa i tots els llocs de
treball que genera, perquè ara no n‟hem perdut, però segur que a la llarga, si s‟han de
fer noves contractacions, si està en un altra municipi, la gent d‟aquell municipi hi podrà
anar. Pel que significa aquesta aprovació inicial que és iniciar el tràmit, estaria molt bé
que votéssiu a favor. Estem jugant amb una competició amb els altre s municipis i
amb els altres territoris, en el qual Moià va coix: no tenim terrenys industrials en
condicions, tenim els tres polígons que no s‟han acabat ni les obres: El del Prat no té la
capa de rodadura, tot i que els veïns han pagat, no té voreres, no té fibra òptica, ni
telèfon i molts talls de llum. El mateix passa a Pla Romaní, que encara és més
escandalós perquè fa menys temps: no té la capa de rodadura,... és a dir, quan ve
qualsevol persona a veure una indústria de Moià, fa una mica de vergonya. Ara parlant
personalment, quan em ve un proveïdor i veu allò, menys bona imatge, donem de tot.
Per tant, intentem canviar les coses amb les capacitats que tenim, tant tècniques com
econòmiques, ho fem amb la màxima bona voluntat, iniciem un tràmit administratiu
per una concessió d‟una llicència que no dependrà de nosaltres sinó d‟altres
administracions, només l‟iniciem, un vot en contra amb tot això que us he exposat,
heu d‟entendre que ens sembla molt kafkià.
Sra. Tarter.-Les explicacions, des de l‟anterior legislatura ja n‟hem anat parlant,
vosaltres també heu d‟entendre que és una aprovació inicial, votant en contra avui
tenim la possibilitat d‟entrar al·legacions, si votem a favor no. Igualment ja hi haurà
una definitiva, ja podrem votar a favor. Igual que nosaltres respectem les vostres
decisions, que ha sigut portar-ho avui, tan sí com no al Ple, doncs respecteu les
nostres i deixeu-nos aquest mínim marge de maniobra: la inicial votarem en contra.
En cap cas ens hem negat, des de bon principi, a la modificació; És prou important
que vinguin empreses grans i donin feina aquí, i no marxin, ja hi estem d‟acord.
Encara que representem al grup de Convergència, els vots són personals, i nosaltres,
després de molt deliberar ahir, vam quedar que votàvem en contra, si era necessari
fèiem al·legacions i després a la definitiva ja veurem com es resol tot. No es tanca la
carpeta, en tot cas s‟obra.
Deixar constància de la instància que ha entrat avui de Moià Deute en relació a aquest
expedient, tot seguirà el seu curs que segueixi.
Sr. Navarro.-Jo, com que hi he sigut tantes vegades, ni em sento al·ludit quan dius
Convergència no em sento al·ludit, també he sigut cap de llista d‟Esquerra. El que
trobo a faltar a vegades és, quan preparàveu tot això, perquè no en parlem i trobem
una comissió, perquè aneu molt plens de feina o el que sigui, però poder en podríem
parlar perquè les explicacions, poder aquest tràmit, en el moment que va venir el Sosa
ja s‟havia de començar a fer, perquè ja estava il·legal. Fa tres anys que es aquí poder
es podia haver començat en aquell moment i no ara. Em sobta una mica que hagin
esperat tant temps perquè poder decidien marxar abans de solucionar-ho o no. Quan
va venir aquí per muntar l‟empresa, que al ser il·legal poder ho va comprar més barat,
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en aquell moment si sabia que no estava be s‟havia de començar el tràmit. Albert, em
deies al matí que ara volen créixer, però encara que no volguessin créixer ho havien
d‟arreglar perquè hi ha un tros que no està be. Si en parléssim més, acabaria
entenent-ho més be. Vaig pensar si el Sosa compra això i veu el que hi pot fer i veu
que no és legal del tot, que estrany que no comenci els tràmits per legalitzar-ho.
Entremig hem hagut de destapar tot el que hem vist, que ningú ens ho ha explicat; Si
ens haguéssiu explicat les obres que ha fet ara, era més fàcil d‟entendre; Si ha fet les
obres sense permís, sense llicència d‟activitats, que no li hem cobrat el permís d‟obres:
li hem cobrat la placa, però el 4% que es cobra a altres empreses, no li hem cobrat –
com que no li hem pogut donar el permís, no li hem pogut cobrar-, com que no ens ho
heu explicat, ho hem hagut d‟anar descobrint, per vosaltres no en sabíem res i apareix
això del SOSA, i per suposat que Convergència ho va fer molt malament, perquè he
llegit els informes i eren contraris, i ho aprovaven a les Juntes de Govern, que està
molt malament però tampoc me‟n sento culpable, i en algun cas jo era de
Convergència i en alguns casos era d‟Esquerra i altre cop dels Socialistes.
Sra. Montse Girbau.- Per acabar voldria proposar un parell de coses: A dia d‟avui, a
part de lo malament que es va fer en el seu moment, que res a dir, és així, una mica el
que ha dit la Maria, segur que si hi haguéssim sigut la Maria i jo no s‟hagués fet tant
malament, segurament. A dia d‟avui tenim dues llicències sobre la taula que no estan
atorgades. Hi ha un informe de secretaria que és totalment correcte, que diu que en
cas que al cap de tres mesos no hi hagi hagut resposta, aquest silenci és negatiu. Sí
que sabem tots que hi ha unes obres que s‟han fet sense llicència, que s‟han fet unes
segones per adequació de les aigües residuals, que tampoc tenen llicència i que estan
fent una activitat. Demanaria que hi hagués un informe del tècnic, i que de la mateixa
manera que s‟inicia la modificació puntual, aquestes llicències tampoc quedessin
mortes dins un expedient i que es pogués comunicar o demanar la legalització de les
obres que s‟han fet durant aquests anys. Aquestes tampoc estan ben fetes.
Sr. Alcalde.-Et respondrem després. Arreglem el problema o no l‟arreglem. Què hem
de fer, ho comencem a dilatar en el temps, o el comencem a arreglar?
Sra. Tarter.-No hi ha constància a l‟expedient d‟aquestes llicències menors de què
això no es podia fer, no hi ha cap informe de perquè estan parades aquestes llicències
menors. Potser era el 2012 el moment de començar aquesta modificació. Al trobar a
faltar aquesta documentació acreditativa de perquè no estaven donades aquestes
llicències, anàvem mirant papers i clar...
Sr. Alcalde.-L‟objectiu d‟aquest consistori, d‟aquest equip de govern: arreglar els
problemes d‟inici per començar d‟una vegada amb els expedients com cal. Per això us
demanàvem que votéssiu a favor.
I dir, una cosa, això també va sortir a l‟inici, quan començàvem a mirar i amb
l‟expedient disciplinari del Francesc Armengol, segurament hauríem de tirar a terra
moltes de les cases que hi ha construïdes. I segurament, si mirem les llicències de
molts negocis, hauríem de tancar-los. Què fem, els tanquem o anem comunicant a tots
els negocis que no tenen llicència d‟activitat de fa molts anys que iniciem el tràmit –
que estaríem fent una il·legalitat. Què fem, li diem a la botiga que tanqui? O posem
criteri i sentit comú, això vol dir que si anem al formalisme pur i dur doncs ho aturem.
Et contestaré després. Hi ha coses que superen la realitat en aquest municipi, i no són
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una o dues coses, i és el problema de tots, i el podem encarar de dues maneres:
aturant l‟activitat econòmica del municipi o intentar, per un cantó, arreglar les coses
del passat i per l‟altra, que ens permetin iniciar les coses del present com cal.
Aquests Plens municipals s‟han convertit en uns Plens tècnics, no estem parlant de
política del municipi, estem parlant de què passa amb aquest paper-. Que ja està be,
però aquestes qüestions les podem parlar en altres llocs. Per que no parlem del futur
del municipi, de què fem amb aquests pressupostos. Quan entrem amb tecnicismes,
què t‟he de dir? Acabo aquí.
Sra. Tarter.-Si els regidors que hi havia hagut en una altra època, tant de govern com
de l‟oposició, si haguessin mirant tots aquets papers, no estaríem on estem, i això ho
has de reconèixer. Nosaltres tampoc hem nascut ensenyats i n‟estem aprenent. Si
quan a vegades rondineu quan demanem un paper, si aquell regidor, per votar aquella
llicència en una Junta de Govern hagués mirat l‟expedient i ho hagués vist d‟una forma
desfavorable, potser no ho hagués votat. El món local i el món polític cada vegada serà
més tècnic, i més per les possibles conseqüències penals, econòmiques que tenim. Per
tant, potser és molt tècnic...
Sr. Alcalde.- Aquí discrepo, per això hem de tenir bons tècnics que ens facin be la
feina i els polítics dedicar-nos a la política. Quan els polítics fem de tecnòcrates, ens
equivoquem. Estem tots a l‟absoluta disposició i ho sabeu.
Sr. Navarro.-El que sap greu ara és que en el Pla d‟Ordenació haurem d‟acabar
aprovant activitats de coses que, el que ho va fer ja deia que ho feia per la cara i ho
feia. I ho hem de fer. Penso en hípiques i coses semblants. Que ho sabies, parlaves
amb ells. Jo estava aquí-, ho van fer sense cap permís, i ara els ho arreglarem. I el
que ho va demanar amb permís que li vam dir que no ho podia fer i no ho va fer
perquè no va tenir la valentia de fer-ho, aquest no va tenir aquest negoci. I el que ho
va fer fraudulentament, ara li arreglarem. Hem de reflexionar si ho fem o no.
Sr. Alcalde.-Jo ho he reflexionat. La conclusió que he arribat és que les injustícies,
malauradament ens les haurem d‟embeinar. Per exemple, quan l‟Albert comenta que
es fa una actuació urbanística al sot d‟Aluies i a uns empresaris que van construir unes
naus se‟ls hi regala la requalificació..., però ara que fem? Si el veí d‟aquí al costat em
diu que li legalitzem un edifici, que té una alçada..., a aquest ja li podem parar, no el
legalitzem aquest edifici. Però i els altres ....n‟és ple. Que fem? Els tirem?
Sr. Navarro.-Si això del Sot d‟Aluies fossin els altres poder no que ho hauríem de fer,
entenc més que proposeu de fer-ho perquè hi ha un canvi de propietari. I el que sap
greu en els altres, si ho van fer pel morro, no els hauríem de legalitzar, perquè ho van
fer malament ells, els hauríem de penalitzar, però com que els van donar llicència.
Quan hi va haver aquest canvi, aquest ho sabia que estava així, perquè no ho va
començar el 2012, al cap de tres mesos?
Sr. Alcalde.-Perquè se li va cremar la nau i havia d‟entrar. Estem d‟acord. Ho posem a
votació.
Sr. Clusella.- Suposo que és absurd, com que us absteniu, perquè no ho va fer el
2012. És molt difícil per una empresa situar-se i començar a saber on està i què
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necessita i des del 2012, puc dir que no han parat. I l‟altra és, sí que podem anar
denunciant coses, però aquesta justament ens va en contra, perquè l‟Ajuntament va
donar totes les llicències del que hi ha aquí construït. Si ens en sortim de què ho
regularitzem i que puguem mantenir aquesta empresa aquí, ja serà molt...
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori, amb deu vots a favor del grup
municipal d‟Ara Moià i tres vots en contra del grup municipal CiU, aprova el present
dictamen.
8. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE
MENJADORS ESCOLARS
DICTAMEN
Vista la sol·licitud amb registre d‟entrada 3937/2015 de dos de desembre, presentada
per Aramark, actual concessionari del servei de menjadors escolars, demanant la
modificació del contracte en els termes que es dirà seguidament, per tal d‟atendre les
peticions que ha rebut d‟alguns usuaris:
“Pel servei d’acollida matinal que es presta a l’Escola Josep Orriols i Roca, sol·licitem
l’actualització dels preus actualment vigents, per tal de poder mantenir l’equilibri
financer, així com la seva ampliació.
Proposem els següents preus i serveis
Alumnes fixes
Servei d’acollida de 8.30 a 9.00 hores sense esmorzar:
Preu 19,00 €/mes, exempt d’IVA
Servei d’acollida de 8.00 a 9.00 hores sense esmorzar:
Preu 29,29 €/mes exempt d’IVA
Servei d’acollida de 8.00 a 9.00 amb esmorzar:
Preu 37,00 €/mes, més IVA corresponent (0,77€)
Servei d’acollida de 7.45 a 9.00 hores amb esmorzar:
Preu 48,00 €/mes, més IVA (0,77 € en aquest producte)
Per a realitzar aquet servei caldrà un mínim de cinc usuaris.
Alumnes esporàdics
Servei d’acollida de 8.00 a 9.00 hores sense esmorzar:
Preu 2,53 € diaris, exempt d’IVA
Servei d’acollida de 8.00 A 9.00 hores amb esmorzar:
Preu 3,06 €7diaris més IVA corresponents (0,054E)
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Respecte al men , en l’actualitat el preu que abonen els usuaris és de 6,20€ Iva incl s
usuaris fixes i 6,80 € IVA incl s usuaris esporàdics. L’IVA del servei de monitores es
pot deixar d’aplicar segons la nova normativa. Sol·licitem, amb motiu del deute
generat en la gestió de cobraments del centre, mantenir el mencionat preu final a ales
famílies utilitzant aquest diferencial (0,16 €), per a la reducció de del mateix.
Comentar que donat que algun alumne requereix atenció personalitzada s’ha
incrementat el nombre de monitores a càrrec d’Aramark.”
Considerant que en virtut de l‟establert en el plec de clàusules del contracte, un cop
perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació competent només podrà introduir
modificacions per raó d'interès públic en els elements que l‟integren, de conformitat
amb el previst al TRLCSP.
Considerant que part de les modificacions proposades respecte a la prestació de nous
serveis, no tenen caràcter substancial i s‟estimen d‟interès públic, perquè
s‟estableixen, bàsicament, en benefici de determinats col·lectius d‟usuaris del servei.
Considerant que la modificació de preus respecte als serveis que actualment s‟estan
prestant, no procedeix, donat que el Departament d‟Ensenyament no ha actualitzat els
preus dels menús regulats, per la qual cosa aquests serveis han de seguir la mateixa
evolució segons el contemplat en l‟apartat 36 dels plecs de clàusules.
Vist l‟informe emès pe la Intervenció municipal en data tretze de gener de dos mil
setze sobre les propostes presentades pel concessionari del servei.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la
Corporació de data vint-i-u de gener de dos mil setze, es proposa al Ple de la
Corporació l‟adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar el contracte de gestió del servei municipal de menjadors escolars i
aplicar els preus proposats per l‟adjudicatari pels nous serveis a prestar, en els
següents termes:
Alumnes fixes
Servei d‟acollida de 8.30 a 9.00 hores sense esmorzar:
Preu 19,00 €/mes, exempt d‟IVA
Servei d‟acollida de 8.00 a 9.00 hores sense esmorzar:
Preu 29,29 €/mes exempt d‟IVA
Servei d‟acollida de 7.45 a 9.00 hores amb esmorzar:
Preu 48,00 €/mes, més IVA (0,77 € en aquest producte)
Per a realitzar aquet servei caldrà un mínim de cinc usuaris.
Alumnes esporàdics
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Servei d‟acollida de 8.00 a 9.00 hores sense esmorzar:
Preu 2,53 €/diaris, exempt d‟IVA
SEGON.- Mantenir els preus vigents pels serveis que es venen prestant actualment,
sense aplicar l‟augment de preus proposat per l‟adjudicatari, donat que segons el
contemplat a l‟article 36 dels plecs de clàusules, el preu d‟aquest serveis s‟actualitzarà
proporcionalment a com ho facin els serveis regulats pel Departament d‟Ensenyament,
que no han variat. Els preus dels serveis que s‟estan prestant i que es mantindran
sense augment, es reprodueixen seguidament:
Alumnes fixes
Servei d‟acollida de 8.00 a 9.00 hores amb esmorzar:
Preu 35,00€ / mes IVA inclòs
Alumnes esporàdics
Servei d‟acollida de 8.00 a 9.00 hores amb esmorzar:
Preu 3,00 € / diaris IVA inclòs
TERCER.- Mantenir els preus del menú a 6,20€ IVA inclòs pels usuaris fixes i a 6,80€
IVA inclòs per usuaris esporàdics, tot i que s‟ha deixat d‟aplicar per normativa, l‟IVA
corresponent en el servei de monitoratge de menjadors.
QUART.- Aquesta modificació de preus entrarà en vigor el dia següent a la seva
aprovació pel Ple de la Corporació.
CINQUÈ.- La resta de clàusules del contracte original i de les posteriors modificacions
que no es vegin afectades per aquesta modificació, no esdevindran alterades.
SISÈ.- Publicar els presents acords al BOPB pel termini de vint dies als efectes de
presentació d‟al·legacions i reclamacions. Si no se‟n formulen l‟acord quedarà
definitivament aprovat.
SETÉ.- Notificar la present resolució al contractista amb els advertiments processals de
rigor.
VUITÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l‟alcalde-president per a
la formalització dels presents acords.
Sra. Bigorra.-Es tracta de donar sortida a una demanda que hi havia per part dels
pares i mares, que era d‟ampliar l‟horari d‟acollida de l‟Escola Josep Orriols i Roca.
L‟empresa concessionària, que és AraMark, va fer una proposta per ampliar aquests
horaris d‟acollida, al mateix temps que aprofitava per intentar fer una pujada de preus
del que ja tenia establert i també ens demanava uns canvis que hi ha hagut en la
repercussió de l‟IVA, que en principi no es modifiquessin. Un cop analitzat pels serveis
tècnics, s‟ha decidit que s‟accepten tot el que són les noves propostes. La modificació
dels preus existents no es poden acceptar perquè està subjecte a un contracte que
està lligat a les decisions de la Generalitat, i aquesta no ha modificat preus, per tant
ells no poden modificar preus. Respecte a la petició de l„IVA se‟ls hi accepta i se‟ls
permetrà que uns diners que s‟haurien de treure, que de moment els puguin mantenir.
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Sra. Tarter.- Ja vam comentar a la Comissió Informativa que el tema de l‟IVA no ho
vèiem clar, ja que es tractava d‟una concessió, per tant era a risc i ventura del
concessionari, les possibles pèrdues per morositat que estigués tenint. Ho hem estat
avaluant i no volem votar l‟apartat tercer. Votaríem en contra del tercer si ens
permeteu fer la votació separada, els altres apartats sí que els votaríem. Pensem que
Aramark ha fet una bona jugada arrel de la demanda dels pares d‟incrementar aquest
servei d‟acollida del matí d‟aquest quart d‟hora, ha posat tot el que vol, i penso que
amb l‟IVA hauríem de ser més intransigents, i si s‟ha de baixar el preu perquè no es
pot repercutir aquest IVA, els pares no tenen perquè pagar-lo, i que Aramark tingui
més marge. Per tant, d‟aquest apartat tercer no hi estem d‟acord, i si ens permeteu
votació separada votaríem a favor de tot menys el tercer, i si ho hem de votar tot junt
degut a aquest acord, votaríem en contra.
Sra. Bigorra.- El que et puc dir és que no hi ha cap obligació amb això de l‟IVA, ni per
part de què ells el repercuteixin o no. Hi ha hagut una baixada de l‟IVA, però no hi ha
cap mena de disposició que digui què s‟ha de fer amb aquest baixada d‟IVA. Si no
s‟hagués parlat d‟això, la cosa continuaria igual i no hauria passat absolutament res.
Sr. Lluís Solé.- Els Plecs de condicions de la contractació parlen d‟IVA inclòs.
Sr. Alcalde.- Jo proposo que la votació sigui conjunta, i de tot el dictamen.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova aquest dictamen.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 445 AL 519 DEL
2015 I DEL NÚM. 1 AL 6 DEL 2016
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. 445/2015 AL NÚM. 519/2015,
DEL NÚM. 1/2016 AL NÚM. 6/2016
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.- M‟agradaria que constés en acta. El primer seria el 448: són baixes
d‟obligacions per cent vuit mil euros, això són coses que no pagarem. Hi havia moltes
subvencions però m‟ha sobtat que n‟hi havia d‟ANCO i coses d‟aquestes, què eren?
Que tenien fiances? Com que hi ha la part de les entitats que no pagarem, he vist
empreses que ens deuen diners o és que els en devíem nosaltres a ells?
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Sr. Solè.- Que l‟Ajuntament devia a aquestes empreses. Tenir en compte que es va fer
una depuració molt grossa quan va sortir tot el mecanisme de pagament a proveïdors,
perquè es va intentar contactar amb tots els proveïdors perquè s‟hi adherissin, i
sempre hi ha unes quantes empreses que no es van poder contactar, o quantitats que
no eren correctes, o a les subvencions només s‟han donat de baixa tots aquells imports
que hi havia la renúncia de l‟entitat. Perquè no acabi figurant unes obligacions que
realment l‟Ajuntament no ha de fer front. Això millora romanent.
Sr. Navarro.-Això ho he entès, m‟ha estranyat que aquestes empreses com ANCO, del
tema dels Cirerers, que ens deuen molt, és perquè també els devíem a ells també.
I, repassant les factures del 517 he vist unes factures, quan van dir que es podien fer
les obres del carrer, un dia tu Lluís em vas dir que no es podrien fer, llavors vas dir
que si, vaig pensar que hi hauria una reserva d‟aquests diners per poder fer les obres,
i el que s‟ha fet és d‟una altra manera: és aprovar les factures abans de fer les obres.
Si n‟havíem de parlar en el Ple, no costava res de dir-ho, que tinguis de veure-ho quan
estan fent les obres del Padrisa, que ha fet uns carrers que no estan fets. Llavors la
Montse diu que no ha cobrat. Només faltaria que a sobre hagués cobrat. Entenc que és
una manera de fer, però perquè no ens ho dèieu, que avui no en parlaríem aquí?. Si
hagués sigut el regidor, era una solució , vaig pensar que la solució era una altre, que
hi havia un termini per presentar les factures fins el trenta de gener, i quan les veig,
dic ostres ningú m‟ha dit res. Ho he trobat mal fet .
Sr. Clusella.- Ja que no consta en acta, a mi també em va sorprendre molt i ens vam
creuar uns quants més a l‟Àrea econòmica que tampoc es reproduiria, però que la
signatura allà no la vaig posar amb cap mena de gust sinó que és un tema tècnic i ho
he entès, i ho assumeixo i lluitarem perquè no hi hagi problemes amb això.
Sr. Navarro.-Sobta que ningú et digui ho farem així, quan ens vam reunir jo vaig dir:
per què no ens ho deixes fer Lluís i arreglarem el poble? Ara és un tema polític, perquè
no m‟ho deies, si no n‟haguéssim parlat, ja ens estava be. Que si no ho descobrim, no
ens informeu mai d‟aquestes coses, no costava res dir: ho farem d‟aquesta manera.
Sra. Tarter.-I si en aquests casos hi ha imprevistos, hi ha d‟haver més despesa o al
contrari, si és més barata, si has aprovat la factura sense fer l‟obra, com ho gestiones
això?
Sr. Navarro.-Si és més extra en farà una altra. Ara és un parlar polític.
Sr. Alcalde.- El que dic és que, a part de tots els mal entesos, ho agraeixo perquè no
és amb intenció de res, sinó de poder fer l‟obra i poder salvar això.
Sra. Girbau.- El Decret 477/2015, que ens veu desestimar una part de les
al·legacions de les Faixes, i veu estimar-ne una part, us tornaríem a demanar en la
contractació que s‟ha fet que hi ha tota la fase u, i una part de la fase dos, en les
obres que entren en el pressupost d‟aquest dos mil setze forma part de la fase dos.
Tornem a demanar: publiqueu l‟anunci, si us plau de tot el projecte de les Faixes,
publiqueu-lo al BOP, poseu-lo a exposició un més i estarem tots tranquils.
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Sr. Clusella.- Faltava el tema tècnic de perquè es va fer d‟aquesta manera i per això
no us havíem pogut respondre correctament. Si us heu fixat en el document, en la
portada i en la Memòria és un projecte per adequació de les Faixes per valor de doscents vint mil cent setanta-set euros, que inclou una documentació que és en fase
d‟avantprojecte, i ho explica clarament, que és per unes millores que es poden fer en
el futur. En el moment que hem aprovat un projecte de dos-cents vint mil cent
setanta set euros, hem aprovat el projecte.
Sr. Navarro.-Heu aprovat tot el projecte?
Sra. Girbau.- En el Decret posa fase u, i l‟import és de la fase u. Per això us diem
publiqueu si us plau l‟anunci de totes les Faixes, en el nostre recurs és el que
demanàvem, que publiqueu totes les Faixes i ja està.
Sra. Tarter.- El que sorprenia era que en el Decret on ens desestimàveu les
al·legacions, en l‟acord on feu l‟aprovació definitiva, allà sí que especifiqueu fase u,
cosa que abans, en el decret d‟aprovació no hi constava. Hi havia aquest dubte de dir,
abans era tot i en canvi en l‟aprovació definitiva del Decret deia fase u. Així la fase dos,
fase tres, no estan aprovades? el dubte venia per aquí.
Sra. Ferrer.-Aquest tema hi hem donat voltes fa dies i una de les coses que genera
confusió és el tema de fase u, fase dos. Una cosa que sí teníem molt clara era que el
que hem anomenat fase u es va aprovar per projecte, perquè eren unes obres que
tenien un projecte. Tota la part que està a la fase dos, però que són millores, són
millores d‟obra que no necessiten un projecte, perquè és un tema de calefacció, perquè
són set-cents euros de no sé quina millora, ...Però tot això eren millores que no
requereixen de projecte. Per tant, la discussió aquella d‟aprovar-ho tot, aprovar una
part o si hem aprovat això sense projecte no correspon, en el sentit que aquestes
millores concretes, no necessiten projecte que la sostingui perquè no són obres, hi ha
l‟articulat 37 del ROAS que diu que són millores que sí necessiten projecte i el 34 i 35
són millores que no necessiten projecte, per tant ja és la part grossa dels dos-cents
vint.
Sra. Tarter.- Nosaltres en la discussió del decret inicial dèiem: què era el que
aprovàveu? què estava en exposició pública? i què s‟aprovava? i dèieu “tot”, dèiem “tot
no, és fase u”. Doncs ja està. És a dir, fase u està exposat al públic, està aprovat
definitivament i lo altre..., ara ho entenem.
10. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES
SESSIONS
DE
DATES
18/12/2015,
2/12/2015,
16/12/2015
I
30/12/2015.
El Ple de la Corporació se‟n dóna per assabentat.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Sra. Tarter.- Tenim un parell de preguntes en relació al Club Esportiu Moià. En aquest
cas sí que teníem en el pressupost de 2015 uns diners destinats a la compra de les
instal·lacions. Es va fer un Decret congelant cent vint-i-tres mil euros i donant seixanta
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dies de termini per executar la compra. Era per saber com estava, ja que teníem
pendent signar el conveni i la negociació amb Catalunya Caixa és una cosa que anem
demanant a cada Ple.
L‟altre punt del Club és el tema dels vestidors, saber com està.
Sr. Alcalde.- Hi estem a sobre. No et puc dir res més que això.
Sra. Tarter.- En el tema dels vestidors, us faríem un prec, ja que no tenim constància
a través vostre, ni de l‟Ajuntament de què hi havia data pel judici.
Sr. Alcalde.- No era data pel judici, era una vista i es va suspendre. De fet va ser de
comú acord.
Sra. Tarter.- Ens han dit que hi ha un termini de trenta dies, demanar-vos que
aquesta informació es transmeti. Són temes que anem seguint, per estar més al dia,
perquè ens els trobem pel carrer i ens ho diuen i sap greu.
Sr. Alcalde.- D‟acord, va se fallo meu, ni me‟n recordava. Son temes que porta els
serveis jurídics, el Miquel. No vaig estar al cas. Quan em van comentar l‟opció de
suspendre-ho va ser el mateix divendres que vaig poder parlar amb els advocats de les
dues bandes i ho vam acordar així.
Sr. Navarro.-Això de la gespa entenc que el vint-i-nou de febrer té data de caducitat,
ha de tenir una solució? Els del club m‟empaiten tot el dia.
Sé que un dia em vas dir farem el conveni per Nadal, a veure si ens veiem.
Sr. Alcalde.- No el tenim encara el conveni.
Sr. Navarro.- Vaig baixar al futbol i em van anar atracallant. Però sí que hi ha una
data de caducitat.
Sr. Alcalde.- Si, el decret té data de caducitat.
Sra. Tarter.-Si no està solucionat passa a romanent això?
Sra. Girbau.-Tenim una pregunta per l‟Albert o la Montse. No sé si GasNatural han
demanat llicència per ocupació de la via pública per totes les obres que estan fent de
canalització del gas. Voldríem saber si ho han demanat i l‟import que s‟ha pagat.
Sr. Clusella.-Gas és exempt d‟ocupació de via pública, pel conveni que es va arribar.
El que sí que han de pagar és en el moment que hi ha tall de carrer. I els talls de
carrer són els que hi estem a sobre sempre que ho demanin i que paguin el que toca i
que són morterades, perquè com que són obres lentes es veuen obligats a estar
moltes hores amb carrer tallat, però em sembla que hem de mantenir aquest esforç.
Sr. Navarro.-Parlant del gas, jo que em passejo, he vist que estan arreglant el carrer
del Palau. Ara venen Els tres tombs, seria prudent que l‟Avinguda de la Vila, que ja ho
tenen formigonat, hi ha les plaques de ferro, però aniria be que diumenge estigués en
condicions.
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Sra. Bigorra.- Hi passo cada dia cinc vegades i ho he patit, i amb urgències i no se
mai on he d‟aparcar. He vist que avui ho han tapat tot i que han deixat les plaques a
les entrades de garatge, per no trepitjar el que està adoquinat. L‟Avinguda de la Vila
crec que ho taparan demà mateix, perquè han acabat just a la cantonada.
Sra. Tarter.-En relació a Gas Natural, el tema de pagar les plaques d‟obres, tampoc
les paguen? No n‟hem sabut trobar cap a les liquidacions de gas, si ho podeu mirar. I
el tema dels tres tombs, Josep, es té previst tirar material perquè no rellisquin els
cavalls? Vam veure una denúncia de responsabilitat patrimonial d‟un motorista que va
caure després dels Tres tombs degut a la sorra, perquè no estava net el carrer. Ens
demana tot el vestit nou i la moto, que hauríem de posar avisos, perquè no torni a
passar.
Sr. Alcantarilla.-Tenim previst quan s‟hagi acabat passar amb la brigada, fer la
neteja, perquè no ens trobem amb el cas que ens vam trobar la darrera vegada.
Sra. Girbau.- Sobre la licitació del contracte de l‟enllumenat públic tenim una altra
pregunta. Hem estat mirant el contracte que ens han passat de secretaria. Entenem
que el contracte per l‟execució de les obres segons el P4 això hauria d‟estar, tenien sis
mesos de temps des de la formalització del contracte, per tant acabava el vint-i-cinc
de l‟onze del dos mil quinze. Hem mirat el Plec administratiu aprovat i signat, que en
cas que s‟incomplís aquest termini del P$ en concret, hi havia unes sancions. El tema
del termini, hem vist que era un dels criteris per la puntuació a la licitació, per agafar
una empresa o una altra. Preguntem: entenem que el contracte per fer aquesta
prestació que és el P4 s‟ha acabat el termini? S‟ha demanant a l‟empresa que hi ha
aquesta infracció? Perquè entenem que les obres encara s‟estan executant a dia d‟avui.
Sr. Clusella.- Això encara no ho sé jo.
Sra. Secretària.-En els Plecs de clàusules, hi consta que aquestes obres s‟han
d‟iniciar a partir de la signatura de l‟acta de posada en marxa del servei. Entenc que
l‟acta de posada en marxa del servei, és l‟acta de replanteig que es va signar en data
tres d‟agost de dos mil quinze. Hem detectat un error en l‟acta de replanteig, en la que
consta que les obres s‟iniciaran a partir de la signatura del contracte que es va produir
en data vint-i-cinc de maig de dos mil quinze. Per tant segons el contingut dels Plecs,
el termini finalitzar el dia tres de febrer.
Sra. Girbau.-Una pregunta per l‟Albert, al Ple del mes de setembre et vam demanar si
ens podies anar fent arribar els llistats de les queixes de la ciutadania a l‟aplicatiu Moià
Resol. Ens veu enviar les d‟octubre però no n‟hem rebut cap més. Vas dir que ho
intentaríeu fer, no sabies com. Si podia ser factible és un full excel, vull dir que
no...des del mes d‟octubre no se n‟ha rebut cap més.
Sr. Clusella.-No n‟era conscient, mirarem què ha passat.
Sra. Tarter.-A la web municipal, les ordenances del 2016, de la u a la nou, encara
avui sortien les del dos mil quinze, la ordenança número deu ja era dos mil setze. És
l‟avantatge que té l‟haver-les aprovat, com que te les has llegit abans; Si ho podeu dir
als serveis que ho controlin que ho modifiquin.
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Sr. Alcalde.-Doncs així ho farem
Sra. Tarter.-Ha arribat una instància del Jutjat d‟Instrucció número u de Lugo, la
número cent seixanta-set, en relació a una instància que va presentar l‟any passat
MoiàDeute pel qual MD demanava que es publiquessin totes les dades de l‟empresa
que feia la revisió de les llicències. Nosaltres en el últim Ple ordinari vam demanar, que
ens sumàvem a la petició de MD, que ja havíem fet prèviament per e-mail. També vam
demanar que si l‟equip de govern decidia publicar-ho, que també es publiqués
l‟informe del Secretari municipal. Vista la instància de Lugo que diu és cosa de
l‟Ajuntament, que ells no tenen res a veure, declaren que no són secretes les dades,
per tant entenc que, a partir d‟aquí, es deuen poder obrir. Reiterar la petició.
Sra. Cañas.-Vam tenir -fa un mes- una reunió amb la gent de MD, dels temes que
vam estar comentant. El Dionís va fer la consulta de serveis legals si hi havia secret de
sumari o no per aquestes dades concretes, ens van dir que no i van fer la petició a la
Núria i a l‟Àrea Econòmica perquè preparin aquestes dades. No sabem fins a quin punt
serà fàcil de fer el càlcul de quin és aquest increment en la recaptació i com està el
contracte. Estem treballant per tenir les dades llestes i llavors publicar-les.
Sra. Reynés.- Des de l‟Àrea econòmica s‟han compromès que a quinze de febrer
tindran les dades.
Sr. Navarro.- Només tinc tres preguntes curtes. Una era:- He vist que estem tirant
herbicida, que el de la brigada va amb un morrió matant les herbes, quan em cuidava
de la brigada em deien que el que feia això havia d‟haver fet un curset per fer-ho. Si
ell anava així, que el responsable d‟això valori si és perillós o no. Jo abans tenia el
Paco Torres a Medi Ambient que era molt “quisquillós” i no m‟ho deixava fer. Jo ho feia
en parcs molt apartats, quan he vist que ho feien al voltant de les escoles, vaig
pensar, deixem-ho sobre la taula, perquè ell sí que anava protegit, i si te la titulació
per fer-ho o no, que abans era necessari, no se si ho és ara, en tot cas, anar en
compte, que la canalla, a l‟estar allà a la sortida de les escoles, que no passés res.
Sr. Capdevila.- Suposo que no ho has vist avui, que des d‟ahir li vem dir que cap més
moment toqués productes d‟aquests, perquè ens havíem de proposar si feia el curset i
llavors ho podíem tirar o deixar-ho sense fer. Anirem per treballar més amb
desbrossadora i no tirarem més producte d‟aquest. Les normes diuen que si es tira
aquest producte, encara que sigui una persona que ho sàpiga fer, s‟ha de tancar la
zona durant quinze dies.
Sra. Tarter.- En relació a Moià Deute dir que, abans que fessin la instància, abans que
féssim el Ple, jo havia dement tota aquesta informació a l‟Àrea Econòmica per e-mail i
se m‟havia dit que era molt difícil puntejar. A vegades sap greu que siguin peticions de
fora, tens una sensació...
Sr. Guiteras.-No és el cas. Hem demanat informació, ens hem informat jurídicament
si era o no era possible fer-ho, i jo no he vist aquesta instància de resposta. Ens hem
assegurat de tot i quan hem tingut tota la informació.
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Sra. Tarter.-Als regidors no han fet totes aquestes atribucions. Nosaltres com a
regidors tenim dret a tenir tota aquesta informació sense fer... Si ho demana un
regidor, sap greu.
Sra. Cañas.-De totes maneres hem de veure si som capaços de preparar tota aquesta
informació.
Sr. Navarro.- Per acabar, en repetits Plens he dement a secretaria si la obligació era
que se‟m contestés abans dels Plens, m‟ha dit que sí. Estic disposat la resta de
legislatura a no preguntar. Tot perquè vaig demanar el retorn del Molí Nou, els
comptes de la Festa Major, les despeses de la Masia. Ja ho tronaré a preguntar el
proper Ple si no se‟m contesta. Per llei em tocaria al cap de dos mesos saber-ho. Ara la
Festa Major, ja m‟és igual, ja preguntaré la de l‟any que ve. És perquè la gent m‟ho
`pregunta. Penso que això ens ho hauríeu de contestar en un termini prudent perquè
la pregunta perd interès, quan ha passat molt temps.
Sr. Capdevila.-El darrer ple no hi vaig poder ser, amb els meus temes, però avui tinc
les dades aquí, si vols te‟ls puc donar.
Sr. Navarro.-Val més que consti, va més bé que els envieu en un correu i així els
tenim, perquè si ens ho hem d‟anar apuntant. Simplement és per valorar les coses.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
A continuació s‟obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeix cap
intervenció.
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