ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA SETZE DE MARÇ DE 2016, NÚM. 3.
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 16 de març a les 20.35 hores
Data i hora de finalització: dia 16 de març a les 21.05 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 27/01/2016 I 17/02/2016.
2. APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A L’ELABORACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE SUBVENCIONS I LA
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DE
L’AVANTPROJECTE D’ORDENANÇA.
3. APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES
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RESIDUALS I LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA
REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE D’ORDENANÇA.
4.
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ, DELS
ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE
CAPITAL ÍNTEGRAMENT LOCAL DE L’EXERCICI 2014.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
5.
DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’INFORME DE
MOROSITAT DE L'AJUNTAMENT DE MOIÀ, EL MUSEU MUNICIPAL DE
MOIÀ, LA SOCIETAT MUNICIPAL D'AIGÜES DE MOIÀ SA, I LA SOCIETAT
MUNICIPAL MOIAFUTUR SA, AIXÍ COM DONAR COMPTE DEL PERÍODE
MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL
MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE
2015.
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DELS NÚMS. 7 AL 65
DEL 2016.
7. DONAR CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE LES SESSIONS DE DATES 13/01/2016, 27/01/2016,
10/2/2016 i 24/2/2016.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Presideix la sessió el sr. Albert Clusella i Vilaseca, Primer Tinent d’Alcalde.
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’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 Primer Tinent
d’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE
DATES 27/01/2016 I 17/02/2016.
Oberta la sessió i llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de data
vint-i-set de gener de dos mil setze, i extraordinària i urgent del dia disset de febrer de
dos mil setze, que s’ha lliurat a tots els regidors, es consideraran aprovades per
assentiment, si no hi ha objeccions per part dels assistents.
Atès que no es formulen esmenes, el Primer tinent d’Alcalde declara aprovades les
actes per unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent.
2. APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A L’ELABORACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE SUBVENCIONS I LA CREACIÓ DE
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LA COMISSIÓ D’ESTUDI
D’ORDENANÇA.

PER

A

LA

REDACCIÓ

DE

L’AVANTPROJECTE

DICTAMEN
ANTECEDENTS
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el seu art. 17.2
estableix que les bases reguladores de subvencions de les corporacions locals s’hauran
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, mitjançant una ordenança
general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per les diferents
modalitats de subvencions.
Per tot això aquesta Administració es veu en la conveniència de regular les
subvencions concedides.
FONAMENTS DE DRET
Les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans
mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeixen els articles 84 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 52 i 178 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
El procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu
de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï
l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la
Corporació de data nou de març de dos mil setze, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- INICIAR l’expedient per a la formació de l’Ordenança municipal reguladora
de subvencions.
SEGON.- CONSTITUIR una Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte
d’Ordenança.
TERCER.- NOMENAR president de la Comissió d’Estudi l’alcalde-president.
QUART.- NOMENAR membres de la Comissió esmentada les persones següents:
Un representant del Grup Municipal AraMoià. Núria Reynés Molist.
Un representant del Grup Municipal CIU Moià. Montserrat Girbau Passarell.
Un representant de l’Àrea Econòmica. L’Interventor Municipal o persona en qui delegui.
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En cas que el representant no pugui assistir a les sessions de la Comissió podrà
delegar en un altre membre per a substituir-lo.
CINQUÈ.- DISPOSAR que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar l’avantprojecte
d’Ordenança per a la seva elevació posterior al Ple.
SISÈ.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.
Sra. Tarter.- Vam comentar a la Comissió informativa que seria millor posar una data
per topall i no s'ha fet. Ho deixem així obert?
Sra. Ferrer.- Per mi sí. He parlat amb l'interventor per si tenia disponibilitat per poder
celebrar la reunió la setmana vinent, per començar-ho el més aviat millor. L'objectiu és
passar l’aprovació de l’Ordenança pel proper Ple.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze
vots a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
3. APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES
RESIDUALS I LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DE
L’AVANTPROJECTE D’ORDENANÇA.
DICTAMEN
ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Moià disposa d’una Ordenança Reguladora de l’abocament d’aigües
residuals que té per objecte la regulació de les condicions a les que haurà d’ajustar-se
l’ús de la xarxa de clavegueram municipal de Moià, i garanteix el correcte
funcionament de les estacions depuradores i de tot el sistema de sanejament de Moià.
Tots els edificis i establiments, tant d’habitatges com industrials o comercials sigui
quina sigui la seva activitat, han de connectar els seus abocaments d’aigües residuals
a la xarxa de clavegueram municipal, després d’obtenir la llicència de connexió
corresponent o el permís d’abocament.
L’Estació Depuradora de Moià presenta una saturació tant en cabal com en càrrega tot
i que els valors dels paràmetres de sortida d’aigua es troben dins la normalitat,
provocada en gran mesura, pels abocament industrials que arriben a l’EDAR, i que
superen els tants per cents recomanables per a aquesta tipologia d’instal·lacions.
Per tot això aquesta Administració es veu en la conveniència de modificar la regulació i
abocament d’aigües residuals al municipi de Moià ajustant els límits d’abocament i
incloent nous paràmetres de control.
FONAMENTS DE DRET
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Les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans
mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeixen els articles 84 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 52 i 178 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El procediment legal d’aprovació i modificació de les ordenances municipals implica,
per imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual
s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una
comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la
Corporació de data nou de març de dos mil setze, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- INICIAR l’expedient per a la modificació de l’Ordenança municipal
reguladora de l’abocament d’aigües residuals.
SEGON.- CONSTITUIR una Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte
d’Ordenança.
TERCER.- NOMENAR president de la Comissió d’Estudi
Clusella Vilaseca.

el tinent d’Alcalde Albert

QUART.- NOMENAR membres de la Comissió esmentada les persones següents:
Un
Un
Un
Un

representant
representant
representant
representant

del Grup Municipal AraMoià. Martí Padrisa Prieto.
del Grup Municipal CiU Moià. Joan Maria Navarro Clarà.
de l’Associació El Fanal. Sra. M C A.
de l’Associació Cosa Nostra. Sr. P M A.

En cas que el representant no pugui assistir a les sessions de la Comissió podrà
delegar en un altre membre per a substituir-lo.
CINQUÈ.- DISPOSAR que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar l’avantprojecte
d’Ordenança per a la seva elevació posterior al Ple.
SISÈ.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.
Sr. Clusella.- Aquesta Ordenança és bastant més complicada i segurament generarà
més debat. Ho deixem obert. Els membres que en formem part haurem d’anar-nos
posant deures i anar-hi treballant.
En aquest punt s’incorpora a la sessió el sr. Alcalde que passa a presidir.
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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.
4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ, DELS
ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT LOCAL DE L’EXERCICI 2014.
DICTAMEN
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament
local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos. Ha de ser elaborat per la Intervenció,
i la Presidència l’ha de retre abans del dia quinze de maig de l’exercici següent.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual ha emès un dictamen favorable en data setze
de desembre de dos mil quinze.
El Compte General de 2014 ha estat exposat al públic, mitjançant Edicte publicat al
BOPB del dia cinc de gener de dos mil setze, i al tauler d’anuncis municipal.
Durant el període d’informació pública del Compte General no s’han presentat
reclamacions ni al·legacions dins el termini reglamentari.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. APROVAR amb caràcter definitiu el Compte General de l’Ajuntament de Moià
relatiu a l’exercici 2014 juntament amb els comptes del Museu Municipal de Moià, així
com els estats que s’annexen de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA i la Societat
Municipal MoiàFutur SA, integrats tots ells pels seus estats bàsics i annexes d’acord
amb la normativa vigent.
SEGON: APROVAR definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos.
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TERCER: TRAMETRE el compte general de la corporació, esdevingut com a resultat de
l’exercici econòmic 2014, amb els seus estats, annexos i justificants juntament amb la
certificació del present acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb la
finalitat de procedir a la fiscalització externa que legalment li pertoca.
Sr. Navarro.- A la Comissió de Comptes nosaltres vam votar en contra, avui ens
abstindrem perquè, ja ho vaig dir en el seu moment, s'aproven els comptes de
l'Ajuntament; els de les societats no els tenim molt clars. Vam parlar amb l’interventor
municipal perquè vam veure que hi havia algun contracte que s'excedia de les
quantitats; S’hauria de ser més curós: com va passar amb algun tema d'enllumenat.
Les factures havien de ser per quatre mesos i al final van ser per vuit; Es va passar de
la quantitat. Avui ens abstindrem.
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 Ara Moià, i tres abstencions del grup municipal Convergència i Unió aprova
el present dictamen.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
5. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’INFORME DE MOROSITAT
DE L'AJUNTAMENT DE MOIÀ, EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ, LA SOCIETAT
MUNICIPAL D'AIGÜES DE MOIÀ SA, I LA SOCIETAT MUNICIPAL MOIÀFUTUR
SA, AIXÍ COM DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2015.
Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials s’estableix a l’article 4 la obligatorietat d’elaborar i trametre
al Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat Autònoma, els informes
trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos pel pagament de les obligacions
de cada Entitat Local.
Amb data 30 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les administracions públiques, i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Es dóna compte al ple de la Corporació de l’informe de morositat de l'Ajuntament de
Moià, el Museu Municipal de Moià, la Societat Municipal d'Aigües de Moià SA i la
Societat Municipal MoiàFutur SA, així com es dóna compte del període mig de
pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de Moià
corresponent al quart trimestre de 2015.
Sra. Reynés.- El període mig de pagament del quart trimestre global de totes les
societats és de 19,7 dies. Estem per sota de la mitjana de 30 dies. L'Ajuntament de
Moià està a una mitjana de 15 dies de pagament, el Museu a 12 dies, la Societat
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municipal d’Aigües a 3,9 dies. I MoiàFutur està en un rati de zero dies, perquè els
pagaments són mínims. I a petició vostra, que vàreu demanar que s'actualitzés el rati
correctament, s'han pagat 511 euros el quart trimestre de MoiàFutur, de despeses
fixes mínimes; Si calculéssim aquest rati, és molt mínim; No faria pujar gaire, ni de 19
a 20. Ho tindríem a 19,5. El primer trimestre del 2016 tindrem en compte poder-ho
calcular, perquè és obligatori.

El Ple se’n dóna per assabentat.
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DELS NÚMS. 7 AL 65 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. 7/2016 AL NÚM. 65/2016
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.
Sra. Ferrer.- Del Decret 63/2016, informar que mentre no es cobreix la plaça
d'enginyer, s'ha demanat assistència jurídica i tècnica a través del catàleg de serveis
de la Diputació de Barcelona, de moment per quatre expedients, per “parar el cop”,
fins que no s'incorpori un nou enginyer municipal a la plaça.
Sra. Girbau.- Respecte a la resta de Decrets ens donem per assabentats, però pot
ser que entrem alguna sol·licitud per demanar explicacions d'algun Decret en concret
que no veiem clar.
Sra. Tarter.- Hi ha molts Decrets que són contractes menors que d’alguna manera
s’han de publicar i complir amb la Llei de Transparència. Hi ha un Ajuntament que
publica els llistats sencers, és una manera de complir de manera temporal, fins a
trobar la manera que sigui informació reutilitzable. Es podria començar amb els
contractes aprovats per Decret, d'imports més elevats. Començar a fer els llistats i
publicar. Si pogués ser tot, millor. Com a mínim compliríem la normativa. Intentar
publicar els Decrets d'imports més importants. Si no podeu a través del perfil del
contractant, doncs publicar el llistat. De la manera que us vagi bé, però intentar ferho.
Sr. Alcalde.- En prenem nota i mirarem com ho podem millorar.
Sra. Cañas.- No hem fet difusió del portal perquè encara falta força informació. Ho
podeu mirar al link del web. Hem prioritzat algunes àrees. Les àrees que ens queden
més coixes són l'Àrea Econòmica. Ara ja ens han passat tota la informació, perquè han
tancat els comptes de l'exercici anterior. S’ha de penjar de forma que sigui
entenedora. També està pendent l'Àrea de Recursos Humans. Quan tinguem això,
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continuarem. Amb el Sr Ll hem estat mirant com ho resolen Ajuntaments similars al
nostre. Molts ho fan a base de penjar links al perfil del contractant, però hem de veure
que hi hagi tota la informació.
7. DONAR CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
LES SESSIONS DE DATES 13/01/2016, 27/01/2016, 10/2/2016 i 24/2/2016.
Es dóna compte al Ple de la Corporació, dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local des de la darrera sessió plenària ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2016.
SESSIONS DE DATES
13/01/2016
27/01/2016
10/02/2016
24/02/2016
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Sra. Tarter.- Hi ha una cosa que ressaltem cada any: La publicació al Butlletí de la
contractació del personal de màxima urgència. És obligatori fer la publicació de totes
les contractacions que es fan d’urgència del 2015. Heu seguit el criteri d'esperar tot
l'any, i publicar-ho després. Tocaria fer ara la publicació de tot el 2015, com s'ha fet
els últims anys.
Un altre tema seria la franja perimetral. Ahir es va fer publicar l'aprovació definitiva
de Montví. Llavors seria saber com està la franja perimetral, com van les obres, si han
acabat,... saber com està el tema.
Sr. Clusella.- Les obres no estan acabades. Hi va haver una parada pendent d'acabar
de tenir alguna autorització i tenir l'autorització de carreteres. S'han de reemprendre
les obres, potser ho faran aquesta setmana. S'han d'acabar aviat.
Sra. Tarter.- Quan les vam aprovar, vau dir que s'havien d'acabar ara, si no recordo
malament. Hi ha un període de justificació. Vàreu demanar un aplaçament.
Sra. Ferrer.- El 30 d'abril.
Sra. Tarter.- Tot el que es va reclamar de l’empresa GRS Ars Local, de l'empresa que
feia aquelles revisions, que al darrer Ple vàreu comentar que estava preparat per
publicar a mitjans de febrer, era per saber com està. Estem a mitjans de març.
Sra. Reynés.-Tenim la documentació que hem pogut recopilar. Pel portal de
transparència hem de veure com ho publiquem, com hem de posar la informació, que
sigui fàcil d'entendre, que es pugui publicar i es pugui donar tant a vosaltres com a
gent externa de l'Ajuntament, traient noms, per la privacitat,... Intentarem fer-ho el
més fàcil possible, donar el màxim d'informació, dintre de les limitacions.
Sra. Girbau.- Una observació, Núria. Una cosa és la documentació que s'hagi de
penjar al portal, que sigui visible per tothom i una altra és la que tenim dret a accés

Pàg. 9/11

nosaltres com a regidors, que entenc que és tota. Nosaltres tenim claríssim quin és el
dret de reserva de la documentació que se'ns dóna. Com a regidors tenim dret a la
documentació, encara que hi hagi noms.
Sra. Reynés.- No hi ha cap problema a tenir dret. Jo tinc tota la informació, però per
entendre-la, crec que necessito moltes hores, perquè ve de coses antigues que no has
iniciat tu particularment. Llavors, sempre costa més de seguir el fil. I crec que si us la
dono, primer l'he d'entendre jo perfectament, per no tenir cap pregunta sense
resposta. Però igual te la dono i me l'expliques tu, i encantada.
Sra. Girbau.- Faig una petició. Respecte al tema d'emergències, fa quinze dies vam
tenir una desagradable situació. Estaria bé tenir un grup de whatsapp per poder-nos
comunicar en casos d'emergència. Vam tenir que ser nosaltres que us vam demanar si
necessitàveu ajuda. Amb un sol whatsapp entenem que podria ser útil. En casos de
nevades, de què necessiteu que vinguem. En casos d'emergències d'aquestes, que
potser cal l'ajuda de tots.
Sr. Guiteras.- Cap problema. De totes maneres vaig trucar la Maria per informar-la de
com estava el tema.
Sra. Girbau.-Seguint amb el tema dels grups per comunicar-nos en cas d'emergència,
proposar que hi ha una plataforma que es diu E-BANDO, que n'hi deu haver altres al
mercat, que és una mica el que eren els BANS, en format electrònic i que s'envien via
missatge a les persones que volen estar informades. Estaria bé mirar-nos-ho. Té un
cost relativament petit. Pot ser una bona eina per fer comunicats, no només
d’emergències, sinó també d’activitats que es facin; de poder donar cobertura a tota la
població.
Sr. Guiteras.- Ho mirarem. Amb el tema d’emergències hi ha molta informació que no
es pot donar, com un voldria.
Sra. Tarter.- Aquesta de l’E-Bando és també una manera de comunicació extra de
l’Ajuntament. T’has d’apuntar. No sé si és per sms o per whatsapp.
Sr. Guiteras.- Entenc, en comptes d’anar penjant bans per les cartelleres.
Sra. Girbau.- Respecte el Ple del gener, vaig fer una consulta a l’Albert sobre el
contracte de licitació de l’enllumenat públic. Hem mirat la documentació que ens vàreu
lliurar, les certificacions d’obra que s’han entrat des de SECE i tenim un dubte. El Plec
administratiu costa d’entendre. A les tres certificacions parla d’una data d’inici d’obra,
el 25 de maig de 2016. Ells posen com a termini d’execució sis mesos. Entenc que són
els documents que utilitzem per certificar el PUOSC. El Plec de clàusules, si comptem
sis mesos, entenc que hi ha uns treballs que s’han fet fora de termini. Demanem que
us ho mireu i que si l’empresa no ha fet els treballs dins el període que va dir, que els
aviseu o si cal sancionar-los segons el que diu el Plec.
Sr. Clusella.- No sé si al gener ho vaig comentar. Ja fa mesos que els estem avisant:
que el termini s’acabava, ara ja se’ls ha acabat. Quan signem el final d’obra sabrem
quant temps s’han passat. Ho hauran de justificar i valorarem les possibles sancions.
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La feina està pràcticament acabada, però no s’ha fet el final d’obra perquè falta acabar
alguns detalls.
Sra. Tarter.- El responsable del contracte serà l’arquitecte municipal? Heu substituït
l’Aleix -l’enginyer-?
Sr. Clusella.- No ho sabem. Suposo que sí perquè no tenim cap més tècnic.
Sra. Girbau.- Pel que dius i amb la quantia de sancions que especifica el plec, ho
haurem de justificar molt bé. Aquí es regulen les sancions per incomplir el termini del
contracte. Estem al setze de març, són tres mesos.
Sr. Guiteras.- Ells ho saben, nosaltres ho valorarem. Quan ho tinguem ho farem.
Sr. Navarro.- Aquesta pregunta és una mica repetitiva: Estic a la Comissió contra
incendis. L’any passat no ens vam reunir mai, malgrat ho vaig anar reclamant i
malgrat el perill d’incendis que hi va haver . Si no ens reunim puntualment, demanaria
que em traguessin de la Comissió, perquè no sé ni què he de fer. Si hi ha emergències
com la de dies enrere, no saps què has de fer. Si hi ha foc, que no sé quina
responsabilitat hi tinc, ja seria hora de reunir-nos. Si no ens reunim aviat, n’hi poseu
un altre. Seria hora de saber les tasques que ha de fer cadascú.
Sr. Guiteras.- Ens reunirem.
Sra. Tarter.- En un Ple vam comentar de la Junta Local de Seguretat que estava
previst convocar-la de manera imminent. Han passat un parell o tres de mesos, saber
si està previst de reunir-se de seguida.
Sr. Guiteras.- Vaig dir que segurament ho faríem en un termini breu. O farem quan
tinguem la data en què els Mossos puguin estar per la zona. I ho farem no només per
l’Ajuntament de Moià, sinó ampliada a tots els municipis del Moianès. S’haurà d’ajustar
l’agenda del Conseller, que vol venir. Per tant no sé quan serà.
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. Es produeixen dues
intervencions.
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