ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRAT EL DIA DISSET DE MAIG DE 2017, NÚM. 4.
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 17/05/2017 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: Dia 17/05/2017 a les 22.04 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
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Sra. Rosalia Membrive i Serra
Secretari accidental de la Corporació
Sr. Lluís Clopés i Solà
ORDRE DEL DIA
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE
DATES: ORDINÀRIA 29/03/2017 I EXTRAORDINÀRIA I URGENT
5/04/2017.
2. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA,
ADOPCIÓ DE L’ESCUT HERÀLDIC DE MOIÀ.

DESCRIPCIÓ

I

3. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS ADJUDICAT A ARAMARK
SERVICIOS DE CATERING, SLU.
4. APROVACIÓ DELS PREUS PRESENTATS PER ARAMARK PEL SERVEI
DE MENJADOR DELS CASALS D’ESTIU 2017
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5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2017
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
6. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS INFORMES DE
MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT
DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ CORRESPONENT AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2017.
7. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS DECRETS
D'ALCALDIA DEL NÚM.105 AL NÚM. 157 DEL 2017.
8. DONAR CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE LES SESSIONS DE DATES 22/03/2017 I 5/04/2017.
9. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’ESTAT
D’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL
MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ CORRESPONENTS AL PRIMER
TRIMESTRE DE 2017.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
10. ADHESIÓ
AL
MANIFEST
CONTRACORRENT”.

DEL

GRUP

ECOLOGISTA

“A

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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 Sr.
Alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia.
INCLUSIÓ D’UN PRIMER PUNT D’URGÈNCIA
Sr. Alcalde.- Abans d’iniciar el Ple hauríem d’incloure un punt d’urgència a l’ordre
del dia d’aquest Ple i correspon abans votar aquesta urgència per sotmetre a
deliberació la proposta d’aprovació de la MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2017.
La urgència ve motivada per la voluntat de l’Ajuntament d’incorporar una millora
en les obres dels parcs infantils i zones verdes de Moià abans de l’estiu, i donat
que el pressupost d’execució va arribar amb posterioritat a la convocatòria de la
Comissió Informativa Permanent del Ple, s’ha hagut d’incloure per urgència.
A continuació se sotmet a votació la inclusió de la proposta a l’ordre del dia del
present Ple, per sotmetre-la a deliberació i votació.
Sotmès a votació el Ple Municipal, per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori acorda la inclusió de la
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present proposta a l’Ordre del Dia del present Ple la qual sotmetran a debat i
votació.
AQUEST PUNT ES DEBATRÀ AL FINAL DELS ASSUMPTES A DELIBERAR, O SIGUI,
DESPRÉS DEL PUNT 5
INCLUSIÓ D’UN SEGON PUNT D’URGÈNCIA
Sr. Alcalde.- A continuació hem d’incloure un segon punt d’urgència a l’ordre del
dia del present Ple i correspon abans votar aquesta urgència per sotmetre a
deliberació la proposta d’aprovació del REGLAMENT DEL REGISTRE
MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES.
La urgència ve motivada per la voluntat de l’Ajuntament d’accelerar els tràmits
administratius per obrir la convocatòria d’ajuts econòmics destinats a les entitats i
associacions del municipi.
A continuació, se sotmet a votació la inclusió de la proposta a l’ordre del dia del
present Ple, per sotmetre-la a deliberació i votació.
Sotmès a votació el Ple Municipal, per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori acorda la inclusió de la
present proposta a l’Ordre del Dia del present Ple la qual sotmetran a debat i
votació.
AQUEST PUNT ES DEBATRÀ AL FINAL DELS ASSUMPTES A DELIBERAR, O SIGUI
DESPRÉS DEL PRIMER PUNT D’URGÈNCIA “MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
8/2017”.
A-

ASSUMPTES A DELIBERAR

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE
DATES: ORDINÀRIA 29/03/2017 I EXTRAORDINÀRIA I URGENT
5/04/2017.
L’Alcalde obre la sessió i llegits els esborranys de les actes de les sessions:
ordinària de data 29/03/2017, i extraordinària i urgent de data 05/04/2017 que
s’han lliurat a tots els regidors, es consideraran aprovades si no hi ha objeccions
per part dels assistents.
Atès que no es proposen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovades les actes per
assentiment i ordena la seva transcripció al llibre corresponent.
2. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA,
ADOPCIÓ DE L’ESCUT HERÀLDIC DE MOIÀ.
DICTAMEN
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DESCRIPCIÓ

I

Antecedents
El Ple de la corporació en sessió ordinària de data vint-i-u de setembre de dos mil
setze per unanimitat dels assistents va acordar iniciar l’expedient per adoptar
l’escut heràldic i bandera del municipi de Moià.
Atès que es va sol·licitar assistència al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge per a elaborar-ne el projecte de conformitat
amb els requisits que estableixen el Decret legislatiu 2/2003 de 29 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així
com el Decret 139/2007 de 26 de juny pel qual es regulen la denominació els
símbols i el registre d’ens locals de Catalunya.
Atès que amb data 12/01/2017, registre d’entrada núm. 93, es va rebre a
l’Ajuntament l’informe heràldic núm. 915 bis 2016, que per encàrrec del
Departament de Governació havia presentat l’assessor d’Heràldica i Vexil·lologia
de la Generalitat de Catalunya, en relació amb l’expedient d’adopció de l’escut del
municipi de Moià, informant que si es considera que s’ha de modificar algun
element o color del projecte formulat caldrà comunicar-li les alternatives
proposades per tal de comprovar si s’adeqüen a la normativa heràldica.
Atès que segons el contemplat a l’art. 40.1 del Decret 139/2007 de 26 de juny
pel qual es regulen la denominació els símbols i el registre d’ens locals de
Catalunya, la proposta ha estat sotmesa al tràmit d’informació pública per un
termini de 30 dies, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis, el web
municipal i la seva publicació al DOGC núm. 7293 de data 21/01/2017, durant els
quals es varen presentar dues al·legacions: una pel grup municipal Convergència i
Unió en data 03/03/2017 i registre d’entrada 68 i una altra per Sr. Josep Ruaix
Vinyet en data 31/01/2017 i registre d’entrada 249.
Atès que en data 13/03/2017, registre de sortida 215, les al·legacions de
referència es varen trametre al Departament de Governació per tal que fossin
resoltes per l’assessor d’Heràldica i Vexil·lologia de la Generalitat de Catalunya
redactor del projecte d’escut.
Atès que en data 22/03/2017, registre núm. 787, ha tingut entrada al registre
municipal un escrit de l’assessor heràldic de la Generalitat de Catalunya, de data
19 de març de 2017, d’observacions a les al·legacions presentades, que consta a
l’expedient i que conclou que en definitiva s’han de mantenir i aplicar les normes
de l’heràldica.
Considerant que l’informe heràldic núm. 915 bis 2016 redactat per l’Assessor
d’Heràldica i Vexil·lologia de la Generalitat de Catalunya, Sr. Armand de Fluvià i
Escorssa, conté una memòria, un dibuix-projecte i una descripció de com hauria
d'estar organitzat i blasonat l'escut de Moià quedant aquesta de la manera
següent:
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“Escut caironat quarterat: 1r i 4t d’argent a la creu plena de gules; 2n i 3r. D’or,
als 4 pals de gules; l’escussó caironat d’atzur al besant d’argent a la creu plena
de patent de sable cantonada als cantons 1 i 4, de 3 rodelles de sable, i als 2 i 3,
d’un anellat de sable. Per timbre una corona de vila.”
Atès que, examinada la memòria i procedit al seu examen detallat, es considera
adequada l’adopció de l’escut heràldic proposat a la identitat d’aquest Municipi i,
per tant, s'escau l’aprovació de la descripció del mateix.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
deu de maig de 2017 amb deu vots a favor del grup municipal Ara Moià i tres vots
en contra del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- DESESTIMAR les dues al·legacions presentades pel grup municipal
Convergència i Unió i pel Sr. Josep Ruaix i Vinyet en base a les consideracions
contingudes a l’informe emès per l'assessor d'Heràldica i Vexil·lologia de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Armand de Fluvià i Escorssa, en data 19 de març de
2017 ja que no s’adapten a la normativa heràldica i als requisits que s'
estableixen en el Decret legislatiu 2/2003 de 29 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com el Decret
139/2007 de 26 de juny pel qual es regulen la denominació, els símbols i el
registre d’ens locals de Catalunya.
SEGON.- APROVAR la descripció de l’escut de Moià contingut a la memòria
justificativa que conté el dibuix-projecte, elaborat per l'assessor d'heràldica i
Vexil·lologia de la Generalitat de Catalunya, Sr. Armand de Fluvià i Escorssa, a qui
se li va encarregar la seva redacció i que consta en l’expedient que recull l’escut
d’aquest Municipi.
TERCER.- APROVAR l’adopció de l’escut heràldic de Moià, segons el disseny
proposat, organitzat i blasonat de la manera següent:
“escut caironat quarterat: 1r i 4t d’argent a la creu plena de gules; 2n i 3r. d’or,
als 4 pals de gules; l’escussó caironat d’atzur al besant d’argent a la creu plena
de patent de sable cantonada als cantons 1 i 4, de 3 rodelles de sable, i als 2 i 3,
d’un anellat de sable. Per timbre una corona de vila.”
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QUART.- TRAMETRE els presents acords juntament amb còpia de l’expedient al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en
compliment de l’article 40.2 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es
regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya,
perquè, una vegada rebut l’expedient, emeti informe sobre la correcció de la
tramitació del procediment i de la proposta formulada i sol·liciti informe a
l’Institut d’Estudis Catalans sobre l’adequació de la proposta, als efectes de la
seva aprovació definitiva i inscripció al Registre Oficial corresponent.
En el cas que l’informe de l’Institut d’Estudis Catalans sigui favorable a la
proposta de l’Entitat Local, l’acord municipal s’ha d’entendre com a definitiu i
executiu.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.
SISÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
Sra. Mireia Cañas.- Faré una petita introducció explicant de què es tracta
“oficialitzar l’escut” i després donaré la paraula al R.T., responsable de l’Arxiu
Històric de Moià, perquè expliqui quins són els canvis específics, que són
modificacions que s’han de fer a l’escut actual.
Primer explicaré el per què s’ha d’oficialitzar un escut municipal: Per complir amb
la normativa vigent. Hi ha el Decret 139/2007 de la Generalitat, dels Símbols dels
Ens Locals que estableix que perquè un escut estigui reconegut, ha d’estar inscrit
en el Registre d’Ens Locals. I per inscriure’l, s’ha d’aprovar per Ple -el que estem
fent avui-, necessitem un informe favorable de la Generalitat de Catalunya i de
l’Institut d’Estudis Catalans.
Què passa si no l’aprovem o no l’oficialitzem? Hem viscut tots aquests anys sense
oficialitzar-ho però, a la llarga, si la Generalitat es posa més estricte amb els pocs
municipis que quedem sense fer-ho, no podríem fer servir el nostre escut,
hauríem de fer servir el de la Generalitat o el de l’Estat.
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Estem posant en ordre un dels punts que ens quedava pendents per normalitzar, i
que a Moià puguem fer servir un escut, que ens representi i ens diferenciï de la
resta de municipis de Catalunya.
Com hem fet tot aquest procés? És un procés complexa, no només es barreja el
Decret de la Generalitat, sinó també tenim entremig la Normativa heràldica, que
és del segle XII, i que regeix tots els símbols. El R.T. ho explicarà millor. Cap dels
que estem en aquest Ple som experts en Heràldica, i vam optar per fer tot el
procés que marca la legislació i també consultar tots els experts en la matèria, no
només en Heràldica, sinó també en la història de la nostra vila. Aquest tràmit ja
es va iniciar fa tres o quatre anys, però, per ser més exhaustius, l’hem volgut
tornar a iniciar per fer-ho d’una manera més consultiva, fer més exhaustiu
l’informe inicial i recollir totes les opinions.
Què hem fet? En primer lloc vam encarregar al R.T. si l’informe que es va iniciar
el 2013 es podia ampliar en aquells aspectes que havien portat més debat, com
l’aspecte de la Corona, i, a més, fer les consultes a l’Associació Modilianum, que
és qui millor coneix la Història de Moià. Es va compartir l’informe amb el grup de
Convergència i Unió. Vam rebre valoracions de Modilianum, que després de
analitzar l’informe ens donava la seva posició favorable en la proposta que es feia
part de l’informe.
Un cop s’ha fet l’informe, s’ha enviat a la Generalitat, on l’assessor en Heràldica,
el Sr. Armand de Fluvià, eminència internacional en l’Heràldica: és Creu de Sant
Jordi, Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona. I des del 1981 és la persona que
s’ha encarregat d’anar oficialitzant tots els escuts de Catalunya. Crec que n’ha fet
més de set-cents trenta. Amb tota aquesta informació ha fet la proposta, que és
el que avui estem aprovant; Ha estat en exposició pública trenta dies, s’han rebut
al·legacions del grup municipal CiU i de Mn. Josep Ruaix; S’han retornat a
Armand de Fluvià, ens ha fet la seva justificació de perquè no s’acceptaven les
seves al·legacions, i ara ens queda aprovar-lo. Un cop l’aprovem torna a la
Generalitat i l’Institut d’Estudis Catalans ha d’emetre el seu dictamen favorable.
Amb tot això, si tenim tots els informes fets, s’inscriu en el Registre.
Per acabar, el R.T. ens explicarà els ajustos o canvis que es fan, no sé si en puc
dir “a l’escut actual”, o “al logo oficial”, perquè és més un logo comercial.
Bàsicament són tres modificacions: la forma, la corona i un escussó.
La regidora dona la paraula al responsable de l’Arxiu Històric de Moià perquè
expliqui quins són aquets canvis.
(A la intervenció del Sr. R.T. algunes paraules no han quedat registrades.)
Sr. R.T. - Demanar disculpes perquè pensava que el Ple era a dos quarts de deu.
Ja veieu que, a vegades, s’hi barregen temes enrevessats o molt medievals. El
canvi que sobta més ens els escuts municipals de Catalunya d’aquets darrers
anys, és que canvia la forma que majoritàriament estem acostumats a veure en
un escut, o el que era l’antiga defensa dels cavallers medievals, i passa a tenir
aquesta forma caironada de rombe. També hi ha el tema de les corones que ja hi
entrarem. Bàsicament, vull explicar com s’arriba aquí. Els senyals dels municipis,
antigament, hi havia llocs que feien servir uns escuts molt marcats, perquè tenien
llarga tradició d’ús d’un element heràldic, altres utilitzaven com a segell de
l’Ajuntament la imatge del Sant Patró de la Parròquia, hi havia una mica de tot.
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Després de la ...
surt l’obligació de què tots els Ajuntaments,
independentment...folklòrics continuïn mantenint aquests emblemes i tots els
documents oficials havien d’anar segellats amb l’escut de l’estat, l’escut
d’Espanya amb l’Àliga durant l’època del franquisme. Quan s’acaba la dictadura i
entra la democràcia l’escut de l’àliga no desperta massa interès i es van
recuperant diferents escuts que en algunes èpoques ja s’havien utilitzat que,
senzillament, “s’inventen”. Si repassem tot el mostrari d’escuts, hi ha coses que
no tenen cap sentit històric, ni heràldic, ni artístic. Per posar una mica d’ordre
això es crea els símbols de l’Ajuntament. És una manera d’ordenar aquest caos
generalitzat que hi havia escuts amb diferents formes: quadrada, ovalada;
escuts suïssos, alemanys. I, per tant, vam adoptar aquesta forma acaironada,
que ja des de l’Edat Mitjana, es ve utilitzant força a Catalunya, i a l’Aragó, per
l’heràldica de les ciutats. L’escut de Vic, sempre ha sigut caironat, amb les barres
i les creus al costat. N’hi ha altres exemples. En molts monuments de l’època
gòtica i posteriors, molts escuts que representaven ciutats tenen aquesta forma i
es decideix recuperar aquesta forma, i era una forma de diferenciar amb els
escuts de pobles i ciutats d’altres regions de l’estat espanyol. No és una forma
agafada arbitràriament, sinó que és una forma que té una tradició a Catalunya.
L’altre tema conflictiu és el de la corona. Perquè unes són diferents de les altres?
Quan a la corona, quan es va fer la llei deia que per identificat el tipus de
municipis hi ha tres categories: el poble, la vila i la ciutat. La vila agafa una
nomenclatura més historicista, la ciutat, quan passes d’un determinat nombre
d’habitants. La categoria de Vila, actualment no existeix a la norma, és una
denominació històrica àmpliament utilitzada a Catalunya i es va mantenint. Es
representa amb una corona mural -que representa una muralla- i diferent nombre
de torres: un poble té 3 torres visibles, una vila 5, i la ciutat crec que 9. Tornant
a la visió més historicista, com que a Catalunya hi ha una llarga tradició de
dominis feudals i dominis senyorials, els pobles que havien estat capital d’un
d’aquests, si volen poden utilitzar la corona que els correspon com a capital
d’aquest domini. Els dominis són: baró, marquès, bescompte, duc, príncep i rei.
Cada un representa una categoria de l’antiga noblesa. Criteri a seguir: només
portaran aquesta corona els pobles que havien sigut capital d’aquest domini. Els
pobles que en formaven part i no eren capital havien de portar el del poble, vila o
ciutat. En el cas del Moianès, Sant Quirze de Safaja pertanyia al comptat de
Centelles, era domini de Centelles. El poble de Centelles hauria de portar en el
seu escut una corona de compte. Sant Quirze no, hauria de portar corona de
poble.
En el cas de la corona de Moià, nosaltres no hem sigut mai d’un domini feudal.
Cada cop que a Moià hi va haver un intent, tan per part del rei com d’un noble
feudal, de fer-se amb la propietat del poble, la mateixa gent del poble ho va
evitar, fent servir els antics privilegis dels reis que havia fet servir, o pagant al
rei que volia quedar-se el poble. El fet que portem una corona de Vila ens ha
d’honorar pel fet que sempre ens hem volgut mantenir separats del domini
feudal , amb totes les servituds que això portava. El tema a discutir era si la
portava reial o no reial. Moià no ha de portar la corona reial. El criteri que ha de
portar aquesta diu: que la corona reial està reservada únicament a la capital d’un
país com a senyal de sobirania. Avui la corona reial la porta Barcelona. Una altra
excepció fora que un privilegi especial, que un rei donés la potestat al municipi de
Moià de portar la corona reial com agraïment a un servei o favor; no és el cas.
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Ni, a Catalunya, es coneix cap lloc on se’ls hi fes aquesta concessió. El criteri que
fa servir l’assessor d’heràldica és correcte. Moià no és capital de cap nació
sobirana.
Una altra part que ha creat controvèrsia arreu que han oficialitzat els escuts, fruit
del caos generat quan tothom va treure els escuts de l’estat espanyol i va adoptar
uns emblemes, és que hi havia llocs que esta molt determinat l’escut històric i
altres llocs es va inventar una mica com va poder. Els escuts es van fer sense cap
coneixement històric ni heràldic. Quan en alguns casos s’ha volgut endreçar això,
han sorgit autèntiques polèmiques, i molts llocs no han arribat a cap acord. En el
cas de Moià l’escut manté tots els seus elements tradicionals. Dins el camper de
l’escut tenim els quatre quartes amb l’escut de Barcelona, amb aquesta descripció
tant barroca, el primer i quart amb les creus de Sant Jordi, el segon i el tercer
amb les quatre barres de Catalunya. Aquesta descripció a Moià la trobem des de
finals del segle XV a principis del s. XVI. Hi ha un document anterior que ens diu
que ja s’utilitza això. Què ho diferencia? El fet d’incloure la representació
esquemàtica d’una moneda: el diner d’argent, que simbolitza el fet que, en un
determinat moment, van reunir diners per pagar el deute que el rei tenia contret,
en noble Pere de Planella i pel qual li havia venut tots els drets de propietat sobre
la Vila de Moià. Els Moianesos aconsegueixen impugnar aquestes venda,
convertir-la més en un empenyorament que poden redimir pagant el deute. Els
Moianesos reuneixen els diners, el rei pot pagar i la Vila de Moià el domini reial.
Per recordar aquest fet s’inclou, al centre de l’escut, la representació d’aquesta
moneda. Al llarg del segle ...s’ha mantingut la creu, l’element més significatiu, en
algunes èpoques, la part central es limitava a ser un cercle amb una creu. La
forma que correspon és la que tenim representada aquí. Els elements tradicionals
s’han respectat tots. De fons l’escut de la ciutat de Barcelona, i la moneda que
s’ha mantingut tots aquets anys.
Si
mantenim
aquesta
representació
estem
incomplint
una
norma
internacionalment reconeguda de la heràldica: La norma dels colors i dels metalls.
La norma diu que ni color sobre color, ni metall sobre metall. Partim de la base
que l’escut és la defensa d’un cavaller, que porta un emblema perquè va tapat
amb l’armadura, per saber qui és. La base de l’escut és de metall, i tots els
emblemes que s’hi puguin pintar a sobre són de colors. Els metalls heràldics són
dos: l’or i la plata, representat pel groc i pel blanc. Els colors són el blau, el verd,
el negre,...amb altra nomenclatura. Si tens el fons de l’escut de plata, cas del
primer quarter que tenim la creu de Sant Jordi, no s’hi pot posar una creu d’or,
ha de ser de color, com el vermell. En el cas de les quatre barres és un color, si
la base de l’escut és d’or, no s’hi pot posar una creu de plata, s’ha de posar un
element que sigui d’un color, com el cas de les quatre barres. Això és el que
nosaltres incomplíem. La base del nostre escut, té dos quartes d’or i dos de plata.
Si posem la moneda de plata a sobre, incomplim aquesta norma. No es pot posar
metall sobre d’un altre metall. Per resoldre-ho s’ha d’intercalar un color. La
proposta de l’Armand de Fluvià és fer un petit escussó, que ve a ser un escut
petit, el posem en el centre; l’escussó és de color blau i ja complim la norma. Era
la forma més fàcil de complir amb la norma, que s’utilitza a tot Europa des del
segle XVII.
També crec que ja és hora que oficialitzem l’escut. A Moià hem tingut un impàs
de molts anys que no hem utilitzat mai cap escut ni tan sols fora de la norma.
Des que als anys vuitanta es va fer el concurs per establir el logotip de

Pàg. 9/35

l’Ajuntament, el quadrat que fem servir a l’Ajuntament ha esborrat totalment la
utilització de l’escut, normatiu o no. Estem fent servir un logo, que és
simplificació de l’escut, que pot representar més aviat alguna Àrea d’un servei
municipal de l’Ajuntament. Però és important tenir l’escut dibuixat tal com
correspon amb tots els seus elements i els seus colors.
Sr. Alcalde.- Gràcies R.T. Tot i la complexitat que tenim els profans, jo m’hi
considero, en aquest tema, de normatives heràldiques, del tema que tenim vigent
al país i pel que dius a Europa està reconegut, crec que ho has explicat prou bé.
Sra. Maria Tarter.- Ja vam llegir el teu informe. Ens l’has simplificat una mica.
Tal com diu la Mireia, cap dels tretze som experts en heràldica, tot i que ara hem
fet un intensiu amb la Mireia, amb els colors atzur,... Els canvis. Per què no
estem d’acord amb aquest escut? L’assessor en heràldica Armand de Fluvià no és
el primer informe que fa per aquest escut. Vam deixar sense efecte els
procediments anteriors. Crec que el primer informe que va fer va ser l’any 2004.
No ha canviat una coma. Ja li pots anar canviant coses que no ha canviat
absolutament res. Per aprovar l’escut es necessita majoria absoluta, cos a que el
2004 hi havia, però no es va fer perquè no hi havia unanimitat. El mandat passat
es va intentar dues vegades, tampoc hi va haver unanimitat en el plenari,
Aramoià no tenia majoria absoluta -entenc-. Tot i que s’han donat diferents
alternatives a Armand de Fluvià, no ha canviat una coma. No ho ha acceptat dient
que no compleix en heràldica. Que en comptes d’aquest escussó que ocupa una
tercera part de l’escut, es fes en format rodella, però diu que es podria confondre
amb la moneda. És la seva opinió. Nosaltres hem deixat molt clar, de fa molt
temps, la nostra opinió al respecte, i ens sap molt greu no donar suport. Però
haurem d’esperar un canvi d’assessor en heràldica, a veure si tenim sort més
endavant. Dels deu municipis del Moianès queden dos municipis per resoldre, si
no som l’últim. Si que existeix el Decret de la Generalitat, però és un Decret que
és com per homologar. Sí que quedem els que som una mica més històrics i amb
més funció darrera. No hi acabem d’estar d’acord, ens mantenim en les
al·legacions presentades, i donem suport a les al·legacions de Mn. Ruaix. Avui
votarem en contra de l’escut que proposa el Sr. Fluvià.
Sr. Alcalde.- Nosaltres tenim molt clar que és una qüestió absolutament tècnica,
que no ens fa ni millors ni pitjors tenir-ho d’una manera o d’altra, i el que fem és
homologar d’una vegada, amb unes normes absolutament consensuades, no
només per Catalunya, sinó també per Europa, doncs tots els països ho tenen així,
cal que ho comencem a treballar, farem l’aprovació inicial
i esperem el
posicionament de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Generalitat de Catalunya i
crec que l’explicació ha sigut molt clara i molt evident. Dono les gràcies al Ramon
Tarter per la seva explicació.
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 vots en contra del grup municipal Convergència i
Unió, aprova el present dictamen.
3. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
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SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS
SERVICIOS DE CATERING, SLU.

ADJUDICAT

A

ARAMARK

DICTAMEN
En data tres de setembre de dos mil tretze es va formalitzar el contracte de
Gestió del servei de Menjadors Escolars adjudicat pel ple de la Corporació de data
tretze d’agost de dos mil tretze a l’empresa Aramark Servicios de Catering SLU,
amb un termini d’execució de tres anys més dos de pròrroga, finalitzant el termini
inicial el dia dos de setembre de dos mil setze.
Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data vint de juliol de dos mil setze va
aprovar la primera pròrroga del contracte, la qual finalitza el dia dos de setembre
de dos mil disset.
Vist el disposat a la clàusula 4 del Plec de Clàusules Administratives segons la
qual el contracte tindrà una durada de tres anys, prorrogables anualment per
acord exprés entre les parts, fins a un màxim de cinc, comptat l’inicial.
Vist que en data deu de març de dos mil disset, mitjançant correu electrònic,
l’Ajuntament de Moià va manifestar la seva voluntat de prorrogar un any més el
contracte de gestió del Servei de Menjadors Escolars i així ho va retransmetre a
l’adjudicatari del servei.
Vist que amb data vint d’abril i amb número de registre d’entrada 1095/2017,
l’empresa Aramark Servicios de Catering SLU ha comunicat a l’Ajuntament
l’acceptació de la proposta de la segona i última pròrroga del contracte de gestió
del servei de Menjadors Escolars.
Vist que ambdues parts, manifesten la seva conformitat a continuar amb la
prestació del servei pel període d’un any.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
deu de maig de dos mil disset, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR la segona i última pròrroga del contracte de gestió del servei
de Menjadors Escolars a favor de l’empresa Aramark Servicios de Catering SLU,
pel període d’un any, amb efectes a tres de setembre de dos mil disset i fins el
dos de setembre de dos mil divuit.
SEGON.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a l’interessat i a la Intervenció
Municipal.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcaldepresident per a la formalització dels presents acords.
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Sra. Mercè Bigorra.- Donat que s’acabava el contracte amb l’empresa Aramark
i que el Consell Comarcal del Moianès encara no podia licitar una nova empresa
concessionària, per donar temps al Consell Comarcal que pogués exercir aquestes
funcions, i pogués aplicar per tot el Moianès un sistema nou de servei a la
comunitat del servei de càtering a les escoles, basat en productes de proximitat i
una elaboració propera, i dels mateixos llocs, “in situ”, en el cas de Moià i d’altres
centres.
Donat que tots els centres del Moianès estaven en una casuística diferent i amb
situacions de termini de contracte diferents: nosaltres l’acabàvem d’aquí dos
anys,
vam decidir, per no quedar desatesos a Moià, ens convenia prorrogar el
contracte. Es va proposar a l’empresa fer un any de pròrroga i vam arribar a
l’acord de tirar-ho endavant.
Sra. Maria Tarter.- Donem suport a aquest acord. La regidora en la Comissió
Informativa va dir que, al darrer any no hi havia hagut queixes, i que l’empresa
està donant un bon servei, si el consistori hi esteu d’acord, i esperant el Consell
Comarcal, tindrem el darrer any de marge que tenim de marge. Hi donarem
suport.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori aprova el present
dictamen.
4. APROVACIÓ DELS PREUS PRESENTATS PER ARAMARK PEL SERVEI DE
MENJADOR DELS CASALS D’ESTIU 2017.
Vista la sol·licitud presentada per Aramark Servicios de Catering, S.L.U. amb
registre d’entrada 145/2017 de 25 d’abril, concessionari del servei de menjadors
escolars, demanant l’aprovació dels preus del menjador del Casal d’Estiu, pel
període comprès entre el 26 de juny fins el 28 de juliol de 2017.
Considerant que el servei de menjador del Casal d’Estiu, tot i trobant-se comprès
dins l’objecte del contracte de concessió del servei de menjadors escolars, no té
definit el preu màxim al qual s’ha d’oferir.
Considerant que l’article 9.4 del plec de clàusules administratives del contracte de
concessió del servei de menjadors escolars determina que el preu dels serveis no
regulats pel Departament d’Ensenyament no podrà superar el preu dels serveis
regulats per aquest Departament en més d’un 20%.
Atès que el preu del servei de menjador del Casal d’Estiu proposat per Aramark
respecta aquesta limitació.
Vist l’informe favorable emès per l’interventor municipal en data vint-i-set d’abril
de dos mil disset.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
deu de maig de dos mil disset, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR els preus del Casal d’Estiu 2017 proposats per Aramark que
es fixen a continuació:
1. Preu menú usuari fix: 5,42€ (IVA inclòs)
2. Preu menú usuari esporàdic: 6,10€ (IVA inclòs)
SEGON.- APLICAR aquests preus durant tot el període dels casals d’estiu des del
26 de juny fins el 28 de juliol de 2017, atès que en el plec de clàusules
econòmico-administratives particulars del contracte de gestió del servei municipal
de menjadors escolars a l’apartat 1 consta que l’objecte del contracte comprèn
entre altres punts, el 2.2. Servei de menjador dels Casals d’Estiu i d’altres
activitats organitzades per l’Ajuntament o per l’Escola que el requereixin.
TERCER.- NOTIFICAR la resolució presa al contractista amb els advertiments
processals de rigor.
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’AlcaldePresident per a l'execució dels presents acords.
Sra. Mercè Bigorra.- Com l’any passat, Aramark ens ofereix aquest servei pels
casals d’estiu. Ajuntem diferents casals. No només el casal escolar de la pública,
sinó els diferents casals que organitzem el mes d juliol. Amb Aramark els podem
oferir cada dia un servei de càtering a un preu molt adaptat. Aquest anys no ha
modificat el preu de l’any passat.
Sra. Maria Tarter.- Donem suport, com hem estat fent. Algun any hi havia
hagut el dubte d’una setmana que quedava despenjada. Mirant les dates d’aquest
any queda cobert íntegrament tot el casal. A més, mantenen el preu. Hi donarem
suport.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori aprova el present
dictamen.
5. APROVACIÓ
6/2017.

DE

L’EXPEDIENT

DE

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS

DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per
suplements de crèdit finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions
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no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el respectiu
servei.
Considerant que amb data tres de maig de 2017 es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data tres de maig de 2017 es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data
tres de maig de 2017 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de
l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
deu de maig de 2017 amb deu vots a favor del grup municipal Ara Moià i tres vots
en contra del grup municipal Convergència i Unió, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2017
del pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb
càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb
el següent resum:
DESPESES
TIPUS

ORG

PRO

ECO

Import

BAIXA

09

2311

13000

-3.376,97 €

Text Explicatiu
BAIXA SOBRANTS DE GENERA A ABRIL TF

BAIXA

09

2311

16000

-1.126,04 €

BAIXA SOBRANTS DE GENER A ABRIL TF

BAIXA

01

9200

16000

-1.000,64 €

BAIXA SOBRANTS DE GENERA A ABRIL CAP I

BAIXA

01

9200

13000

-1.213,59 €

BAIXA SOBRANTS DE GENER A ABRIL CAP I

SUPLEMENT

09

2311

22706

6.717,24 €

SUPLEMENT PER CONTRACTACIÓ EXTERNA SAD

- €

I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el
següent:
DESPESES
CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.104.485,17 €

CAPÍTOL II

Despeses.béns corrents i serveis

1.891.441,45 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

287.556,25 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

261.080,68 €
- €

CAPÍTOL VI

Inversions reals

1.070.834,10 €

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

- €

CAPÍTOL VIII

Actius financers

- €

CAPÍTOL IX

Passius financers

1.398.103,64 €
7.013.501,29 €

TOTAL
INGRESSOS

Pàg. 14/35

CAPÍTOL I

Impostos directes

3.500.000,00 €

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

1.460.372,49 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.426.902,11 €

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

221.002,19 €

CAPÍTOL VIII

Actius financers

507.723,34 €

CAPÍTOL IX

Passius financers

30.000,00 €

106.300,00 €
- €

- €
7.252.300,13 €

TOTAL

SEGON.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes
per a resoldre-les.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’AlcaldePresident per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- La modificació de crèdits venia separada en dos punts i l’hem
separat per poder votar separadament. El nostre posicionament és la presentació
d’aquest punt.
Sra. Maria Tarter.- Agraeix fer dues propostes individuals, per poder donar
suport a la segona modificació. La modificació 6/2017 correspon a fer un traspàs
del capítol de personal a gestió directa, a capítol dos: contractes de serveis.
Votarem en contra. No estem en contra del servei que es un tema de Serveis
Socials, sinó que no estem d’acord a com s’ha fet la gestió econòmica. El nostre
posicionament serà no votar aquesta modificació.
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 vots en contra del grup municipal Convergència i
Unió, aprova el present dictamen.
PROPOSTES SOBREVINGUDES INCLOSES A L’ORDRE DEL DIA D’AQUEST
PLE.
PRIMER PUNT D’URGÈNCIA:
APROVACIÓ
8/2017.

DE

L’EXPEDIENT

DE

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS

Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per
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suplements de crèdit finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions
no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el respectiu
servei.
Considerant que amb data onze de maig de 2017 es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data onze de maig de 2017 es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data
onze de maig de 2017 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de
l’Alcaldia.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.
8/2017 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit finançats
amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent d’acord
amb el següent resum:
DESPESES
OR
G

TIPUS

PR
O

ECO

Import

Text Explicatiu
BAIXA SOBRANTS INTERESSOS PER AMORTITZACIÓ
ANTICIPADA
SUPLEMENT COMPRA PARC TEMÀTIC INFANTIL A CAN
PATIRÀS

BAIXA

01

110

3100
1

15.268,99
€

SUPLEMEN
T

03

151
0

6320
3

15.268,99
€
- €

I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el
següent:
DESPESES
CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.129.281,97 €

CAPÍTOL II

Despeses en béns corrents i de serveis

2.047.429,63 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

151.771,79 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

254.313,85 €

CAPÍTOL V

Fons de contingència

CAPÍTOL VI

Inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

CAPÍTOL VIII

Actius financers

CAPÍTOL IX

Passius financers

49.439,43 €
1.348.121,88 €
0,00 €
11.611,68 €
1.401.722,37 €
7.393.692,60 €

TOTAL
INGRESSOS
CAPÍTOL I

Impostos directes

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

3.527.500,00 €
45.000,00 €
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CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

1.507.944,17 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.474.647,90 €

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

230.077,19 €

CAPÍTOL VIII

Actius financers

507.723,34 €

CAPÍTOL IX

Passius financers

100.800,00 €
- €

- €
7.393.692,60 €

TOTAL

SEGON.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no
s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’AlcaldePresident per a la formalització dels presents acords.
Sra. Anna Roca.- S’ha incorporat d’urgència perquè teníem l’oportunitat de
poder engrandir els parcs municipals i ens vam reunir abans de la Comissió
Informativa. Era important poder fer aquesta modificació per poder gaudir dels
parcs a l’estiu, que és quan tenen un ús més gran. Tenim una bona proposta,
l’oportunitat de fer un projecte que no vam poder fer a la primera part dels parcs
i ens agradaria poder-ho estrenar aquest estiu.
Sra. Montse Girbau.- El nostre vot serà favorable. Tenim preguntes a fer-vos.
Hem mirat el projecte dels parcs infantils redactat pel P.M. . No els hem sabut
trobar com a pendents d’executar. Hem parlat amb la Montse Ferrer perquè el
parc que es vol instal·lar de la Caputxeta Vermella, per infants petits, anava al
parc de Can Patiràs i no ho sabíem veure. La Montse ens ha comentat que no
formaven part d’aquest projecte aprovat, sinó que han sigut elements que s’han
incorporat més tard. S’ha vist la necessitat de poder fer aquest projecte. Aquests
parcs, com va dir la Mercè Bigorra, s’utilitzaran per fer petites sortides de les
escoles. I la proximitat dels parcs a les escoles és un punt important per instal·lar
el parc.
Sr. Albert Clusella.- El projecte no incloïa aquesta actuació. Durant la redacció
del projecte era una proposta que formava part del projecte però que vam
descartar. Amb el pressupost d’aquell moment, ens hagués fet saltar actuacions
que eren prioritàries, i que s’havia valorat, i que anés en aquest parc, el més
pròxim a les escoles i té aquesta capacitat de fer-ho. Del projecte redactat estem
intentant licitacions, sobretot quan hi ha molta part de subvenció. No ha puntuat
a la baixa com les millores. Aquesta és una estratègia que ens permet que, si
obtinguéssim una baixa econòmica, deixaríem de percebre una part de la
subvenció i prou, i ens quedaríem amb l’actuació que haguéssim licitat i prou. En
canvi, puntuant les millores, aconseguim amb la mateixa subvenció, executar
més obra i poder executar el 100% de la subvenció i treure’n més rendiment.
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Aquest projecte estava 100% subvencionat, valia la pena actuar d’aquesta
manera. El licitador que es va endur l’obra va oferir totes les millores. Per tant, el
projecte s’ha executat tot, perquè ja es va preveure un projecte amb fases de
millora i aquestes es van fer d’aquesta manera.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori aprova el present
dictamen.
PROPOSTA SOBREVINGUDA INCLOSA A L’ORDRE DEL DIA DEL PRESENT
PLE.
SEGON PUNT D’URGÈNCIA:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES.
L'Ajuntament de Moià, conscient del paper de les entitats i associacions que amb
treball, implicació i il·lusió porten a terme diferents projectes i activitats d’interès
públic i/o social que complementen l’actuació municipal en diversos àmbits, ha
decidit iniciar els tràmits per crear el Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes i el Reglament que el regularà.
Atès que per Provisió de l’Alcaldia de data tretze d’abril de dos mil disset es va
sol·licitar informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació
aplicable per a aprovar el Reglament del registre municipal d’entitats i
associacions ciutadanes.
Vist l’esmentat informe emès en data tretze de maig de dos mil disset i vist
l’avantprojecte del reglament elaborat segons sol·licitud d’Alcaldia de data tretze
d’abril de dos mil disset i rebut en aquest Ajuntament en data disset de maig de
dos mil disset.
Atès el que disposa la normativa del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, la normativa de règim local i el
Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i
funcionament del Registre d’associacions (DOGC núm. 2944, de 3 d’agost de
1999) o norma que el substitueixi.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament del Registre Municipal d’Entitats i
Associacions Ciutadanes que es detalla a l’Annex I.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquests acords pel termini de trenta
dies hàbils, comptadors al següent de la publicació del darrer anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al
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Web municipal. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions o al·legacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats, sense necessitat d’adopció de cap altre acord, i es procedirà
directament a la publicació del seu text íntegre al BOP i s’anunciarà al DOGC la
referència al BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’AlcaldePresident per a la formalització dels presents acords.
ANNEX 1
REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS
CIUTADANES
ÍNDEX
Preàmbul
Article 1. Objecte
Article 2. Entitats i associacions que poden inscriure’s
Article 3. Organització del Registre
Article 4. Inscripció
Article 5. Altes, modificacions i baixes
Article 6. Drets de les entitats i associacions inscrites
Article 7. Subvencions
Article 8. Ús d’espais municipals
Disposicions finals
Preàmbul
L’article 158.4 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 (LMRLC), disposa que els
municipis han d’establir un registre d’associacions propi en el qual s’han
d’inscriure totes les entitats i associacions constituïdes per a la defensa dels
interessos generals o sectorials dels veïns.
Amb l’aprovació d’aquest Reglament local d’acord amb el procediment que preveu
l’article 178 de la LMRLC, es regula i organitza l’esmentat Registre, que té com a
finalitat dotar a l’Ajuntament d’informació fiable sobre el número d’entitats que
actuen en l’àmbit del municipi, la seva tipologia, el número de socis i altres dades
que li permetin tenir una imatge fidel de la realitat associativa.
D’altra banda, i d’acord amb el que estableixen els articles 232 a 236 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la inscripció en el Registre
comporta per les entitats i associacions el reconeixement d’un seguit d’avantatges
i drets com ara rebre subvencions, utilitzar les instal·lacions municipals, rebre
informació de l’Ajuntament i formar part d’òrgans participatius municipals.
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Un instrument fonamental per al bon funcionament democràtic i participatiu
de la vida quotidiana en un municipi és el teixit associatiu, la xarxa
d’entitats i associacions ciutadanes que amb treball, implicació i il·lusió porten
a terme diferents projectes i activitats d’interès públic i/o social que
complementen l’actuació municipal en diversos àmbits. Moià sempre ha tingut un
ampli ventall d’entitats i associacions sense ànim de lucre que han col·laborat a
promoure i fomentar la vida sociocultural, educativa, esportiva i recreativa
del municipi, fent palès el seu compromís amb aquest.
És per això que l’Ajuntament de Moià, conscient del paper de totes aquestes
entitats i associacions en la tasca de dinamització de la participació ciutadana al
municipi, i amb la voluntat de crear condicions favorables per al seu
funcionament i l’exercici dels seus drets, ha decidit elaborar un Registre
Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes.
Article 1. Objecte
1. El Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes té per objecte que
l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats i associacions del municipi, així com
llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal
correcte de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.
2. Concretament, la inscripció de les entitats i associacions en aquest Registre ha
de permetre:
Actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les
entitats i associacions del municipi.
Conèixer els seus objectius i la seva representativitat.
Observar la seva evolució interna i la seva implantació social.
Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió.
Propiciar la seva participació activa en els fòrums de participació ciutadana
del municipi.
Article 2. Entitats i associacions que poden inscriure’s
1. Poden obtenir la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment
constituïdes i que tinguin el seu domicili social a Moià, l’objecte de les quals sigui
la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns
d’aquest municipi.
En particular, es podran inscriure les associacions de veïns i veïnes, les de
famílies, pares i mares d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives,
juvenils i de lleure, les de solidaritat, les de l’àmbit de la salut i les de l’àmbit
social, les sindicals, polítiques, empresarials, professionals i qualsevol altra de
similar.
2. Així mateix, també s'hi podran inscriure altres entitats i associacions d'àmbit
comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, que disposin de
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delegació oficial a Moià, i que realitzin activitats adreçades a la defensa, foment o
millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.
3. En cap cas s’acceptarà la inscripció d’entitats i associacions que, directament o
indirecta, promoguin, impulsin o fomentin valors o actituds discriminatòries,
sexistes, xenòfobes o violentes en les seves actuacions.
Article 3. Organització del Registre
1. El Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes depèn de la
Secretaria General de la Corporació amb la col·laboració de les àrees afectades.
2. El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes estarà compost d’un
fitxer que contingui les dades esmentades en l’article 4.1 i llurs corresponents
modificacions.
3. Les dades del Registre són públiques, amb les restriccions que en tot moment
contingui la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
4. En relació amb les dades que figuren al Registre, l’Ajuntament pot:
a) Efectuar una classificació funcional de les entitats i associacions atenent a
la seva naturalesa i finalitats principals. Aquesta classificació és pública, i
qualsevol entitat/associació pot demanar-ne la rectificació.
b) Donar tractament informatitzat a les dades.
c) Fer ús de les dades generals per fer investigacions, publicacions o estudis
referits a la realitat associativa del municipi, d’acord sempre amb la
normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal.
d) Cedir les dades sempre que la legislació de caràcter general ho permeti o
quan una normativa específica així ho exigeixi.
5. Les dades que figuren en el Registre poden ser objecte de certificació
únicament als efectes acreditatius de la seva existència. Per tant, els certificats
emesos no tenen el caràcter de document públic sinó que acrediten únicament la
condició de la inscripció i la naturalesa de l’associació/entitat inscrita.
Article 4. Inscripció
1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats mitjançant un imprès
normalitzat que hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament i hauran
d’aportar les següents dades i documentació:
1. Estatuts reguladors de l’entitat.
2. Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions corresponent, o
en qualsevol altre que sigui preceptiu, o certificació de presentació de la
sol·licitud d’inscripció a l’esmentat Registre.
3. Acta fundacional de l’entitat, si s’escau.
4. Domicili de la seu social de l’entitat a Moià.
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5.
6.
7.
8.

Certificació del nombre de socis i dades de contacte de l’entitat.
Document acreditatiu del Número d’Identificació Fiscal de l'entitat.
Breu descripció de les activitats principals de l’entitat.
Certificat del Secretari/a de l'entitat amb el nom i dades de contacte de les
persones que conformen la Junta Directiva i fotocòpia del document
d'identitat.
9. Autorització de l'entitat a l'Ajuntament per tal que aquest pugui fer difusió
pública de l'entitat en els diversos mitjans i canals de comunicació
municipal.
2. En cas que l’entitat sol·licitant sigui una secció o un grup dins d’una altra
entitat, caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
1. Certificat original de l’òrgan directiu, o dels responsables de l’entitat a la
qual pertany, reconeixent la delegació de l’entitat principal a l’entitat de
Moià, amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de
contacte.
2. La documentació enumerada en el punt 1 de l'Article 4.
Article 5. Altes, modificacions i baixes
1. En el termini de vint dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud
d’inscripció, i llevat que aquest termini s’hagi d’interrompre per la necessitat
d’aportar documentació no inclosa inicialment o d’esmenar deficiències,
l’Ajuntament acordarà la inscripció i notificarà a l’associació o entitat el número
d’inscripció assignat. A partir d’aquest moment, es considerarà d’alta a tots els
efectes.
En qualsevol cas, una vegada transcorregut l’esmentat termini sense resolució
expressa, s’entendran inscrites en el Registre, sempre i quan reuneixin les
condicions per a la seva inscripció.
La denegació de la sol·licitud haurà de ser motivada i es dictarà previ tràmit
d’audiència.
2. Quan l'entitat o associació tingui només sol·licitada la inscripció en el Registre
General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en qualsevol altre registre
que correspongui, la seva inscripció en el Registre Municipal tindrà caràcter
provisional per un període de sis mesos, transcorreguts els quals passarà a tenir
caràcter definitiu si ha aportat la documentació acreditativa de la inscripció en el
registre corresponent. Altrament, causarà baixa en el Registre Municipal.
3. Les entitats i associacions inscrites estan obligades a notificar a l’Ajuntament
qualsevol modificació substancial que es produeixi en les dades registrades,
mitjançant la presentació de la sol·licitud de modificació al Registre General, dins
del mes següent al que s’hagi produït l’esmentada variació.
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L'Ajuntament podrà requerir les entitats per conèixer el seu funcionament,
pressupost i el programa anual d'activitats.
4. Causaran baixa en el Registre, previ el tràmit d’audiència corresponent, les
entitats/associacions que incorrin en algun dels supòsits següents:
La manca de comunicació de les modificacions que afectin les dades que
consten en el Registre.
La no actualització de les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho
requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit.
La pèrdua dels requisits necessaris per accedir al Registre.
La manca d’activitat notòria de l’entitat/associació en el municipi, que
s’acreditarà mitjançant informe motivat del responsable de l’àrea o servei
corresponent.
L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament.
Així mateix, es donaran de baixa en el Registre les entitats/associacions que es
dissolguin i les que ho sol·licitin de forma expressa.
Article 6. Drets de les entitats i associacions inscrites
Les entitats i associacions inscrites gaudiran, sempre que ho sol·licitin per escrit i
de forma expressa, dels drets següents:
1. Rebre subvencions de l’Ajuntament, tant per les seves despeses generals com
per les activitats que realitzen, d’acord amb el que disposa l’article 7 d’aquest
Reglament, les bases específiques reguladores de subvencions en els diferents
àmbits, l’Ordenança Reguladora de Subvencions núm. 51 i la resta de normativa
aplicable.
2. Accedir a l’ús de locals i instal·lacions municipals, d’acord amb el que estableix
l’Article 8 d’aquest Reglament i la resta de normativa que sigui d’aplicació.
3. Gaudir de la cessió de material com poden ser taules, cadires, escenaris i altres
per a la realització d'actes diversos, condicionat a la disponibilitat real del material
i al que disposa l’Ordenança Fiscal núm. 21.
4. Rebre, mitjançant sistemes telemàtics, les convocatòries dels òrgans col·legiats
municipals, les sessions dels quals tinguin la qualificació de públiques, quan a
l’ordre del dia hi figurin qüestions relacionades amb els objectius de
l’entitat/associació. En els mateixos supòsits rebran les resolucions i acords
adoptats pels òrgans municipals.
5. Rebre, mitjançant sistemes telemàtics, les publicacions digitals de caràcter
periòdic que editi l’Ajuntament, així com les altres informacions puntuals que
aquest exposi o divulgui, sempre que siguin d’interès per l’entitat/associació
atesos els seus objectius.
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6. Divulgació per part de l’Ajuntament de les activitats de les entitats i
associacions en els espais de comunicació/informació municipals (web, guies
municipals, agendes d’actes, etc...), previstos per a aquesta finalitat.
7. Participar en els òrgans consultius municipals creats amb la voluntat de
fomentar la participació ciutadana en el municipi (consells municipals,
coordinadores, etc...), condicionat a la reglamentació o norma corresponent, quan
aquesta participació estigui prevista en la reglamentació.
Article 7. Subvencions
La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes és
requisit indispensable per obtenir ajuts en les diferents convocatòries de
subvencions que aprovi l’Ajuntament de Moià.
Article 8. Ús d’espais municipals
Les associacions i entitats inscrites en el Registre poden accedir a l’ús de
determinats locals i instal·lacions municipals, en la mesura que la disponibilitat ho
permeti i amb les limitacions que imposi la seva coincidència d’ús per part d’altres
entitats o pel mateix Ajuntament, i seran responsables del tracte donat a aquests
espais.
L’ús d’aquests locals i instal·lacions s'ha de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament
amb l’antelació suficient per realitzar els tràmits i treballs que calguin, i
s’autoritzarà d’acord amb el que disposi la normativa aplicable i, si escau, les
condicions especials que figurin en les cessions d’ús aprovades per l’Ajuntament.
Disposició final
1. El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tindrà vigència indefinida, sempre
que no resulti alterat totalment o parcial per una norma de rang igual o superior.
2. En tot allò no previst en el present reglament li serà d’aplicació, de forma
subsidiària, la normativa del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la normativa de règim local i el Decret
206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i
funcionament del Registre d’associacions (DOGC núm. 2944, de 3 d’agost de
1999) o norma que el substitueixi.
Sr. Alcalde.- Aquest Reglament ens sembla imprescindible per diferents
funcions:
Una per tenir un coneixement real i que qualsevol persona que vulgui accedir al
registre sàpiga quina és la vida cultural, esportiva, social, del nostre municipi. Un
municipi on totes les entitats s’impliquen al màxim en la vida social. Sense elles
no haguéssim aguantat aquesta anys de crisi i de manca de capacitat per donar-
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els-hi suport que segurament els era imprescindible i necessari. Molt a pesar
nostre s’han hagut d’espavilar. Només hem pogut donar suport tècnic o material.
Aquest registre també ens servirà, a part de saber quina és la vida associativa del
municipi, i si algú té interès en participar en alguna associació, a qui es pot
adreçar, també ens servirà per a poder fer la ordenança i el corresponent
repartiment, tot i que queda una mica lleig, no és la voluntat de repartir, sinó de
poder ajudar aquelles entitats que presentin projectes, que siguin actives, que
siguin vives, i que estiguin fent una funció social, que l’Ajuntament, ara que té
disponibilitat de poder posar recursos econòmics: 40.000€, ja aquest any els
puguin percebre i puguin seguir, no només a fer la feina que fan d’una forma més
desfogada i tranquil·la, i que no hagin de patir per la seva manca de capacitat
econòmica.
Fem aquest primer pas que és aquest Registre que ens servirà aquestes coses.
Sra. Maria Tarter.- Aquest matí ens hem reunit a la Comissió que es va
constituir a tal efecte. Teníem un esborrany. Els dos grups hem portat diferents
aportacions. Hi havia els tècnics municipals de les diferents àrees afectades, que
han explicat el seu posicionament. Ens hem posat ràpidament d’acord, i de
seguida hem acabat de tocar quatre sabents. I vista la necessitat que no ens pot
tornar a passar el mateix de l’any passat que és posar diners destinats a les
entitats en el pressupost i que no es puguin executar o no es puguin donar, doncs
hem proposat que es fes l’esforç de passar-ho avui d’urgència. Secretaria ho ha
hagut d’alleugerir a darrera hora, donar les gràcies al Lluís perquè s’ha pogut
redactar perquè avui ho poguéssim aprovar i així guanyem temps per fer tots els
tràmits burocràtics, que han d’estar en exposició pública durant un mes, i es
retardaria molt el tema d’aprovar les bases de les subvencions per les entitats.
Coincidim totalment, tenim la voluntat d’ajudar les entitats a fer el que tenim la
sort que vulguin fer de forma voluntària, i donarem suport a aquest Reglament.
Sr. Alcalde.- Posem en marxa la maquinària perquè el més ràpid possible les
Entitats de Moià puguin rebre l’ajut tan imprescindible, i després de tants anys,
de no tenir-lo, el puguin tenir.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori aprova el present
dictamen.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
6. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS INFORMES DE
MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE
MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ CORRESPONENT AL PRIMER
TRIMESTRE DE 2017.
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
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morositat en les operacions comercials s’estableix a l’article 4 la obligatorietat
d’elaborar i trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat
Autònoma, els informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
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 dels informes de morositat i del període
mig de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de
Moià corresponent al primer trimestre de 2017.
Sra. Núria Reynès.- L’Ajuntament de Moià el seu rati d’operacions pagades és
de 14,6 dies. El rati d’operacions pendents de pagament és de 12,2 dies i el
període mig del primer trimestre de 2017 és de 14 dies.
El Museu. Termini mig trimestral de pagament és de 9,6 dies. Ens mantenim en
uns ratis similars al de fa dos o tres anys, des que tenim una millor liquidesa i
millor tresoreria, tenim aquets ratis més ajustats.
Sra. Maria Tarter.- La valoració és completament positiva. Com més aviat
paguis als proveïdors, més bon preu pots exigir. Felicitar l’Àrea econòmica per la
gestió.
Sr. Alcalde.- Poder fer front als pagaments amb aquesta celeritat, a part d ela
feinada que porta, tot l’agraïment a l’Àrea Econòmica, suposa l’avantatge
d’obtenir millors preus, sota la tranquil·litat del proveïdor perquè qui treballa no
ho fa per gust, sinó per poder pagar i poder tirar endavant amb la seva empresa.
Tots plegats ens n’alegrem.
7.

DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ
D'ALCALDIA DEL NÚM. 105 AL NÚM. 157 DEL 2017.

DELS

DECRETS

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. 105/2017 AL NÚM. 157/2017
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. Alcalde.- Si hi ha cap aclariment a fer de cap decret?
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Sra. Montse Girbau.- Dels Decrets 110 i 160 sobre l’import de penalització per
incompliment de termini del contracte de l’enllumenat públic amb SECE, amb una
imposició de sanció de 58.000€. Volem demanar què té previst l’equip de govern
de fer amb aquests diners. Proposem invertir-ho en la millora de l’enllumenat
públic.
Sr. Albert Clusella.- L’empresa s’ha passat de termini. En els Plecs està
explicades les condicions. No s’hi ha acollit al que es deia en els Plecs. No podem
parlar en què ens gastarem els diners si encara no sabem si els cobrarem.
Sra. Montse Girbau.- La sanció està imposada, i d’alguna forma s’haurà de
cobrar. Era una proposta.
Sr. Alcalde.- Ho valorarem quan tinguem l’expedient acabat.
Sra. Maria Tarter.- Decret 157. Contracte suport arquitecte per la redacció del
POUM. Demanem per quin motiu s’ha contractat: si per suport a l’arquitecte
municipal o que expliqueu què contempla.
Albert Clusella.- En el seu moment vaig informar que tenim una proposta
tècnica de l’equip redactor del POUM, adjudicat a N.T. . Si teniu cap proposta pel
POUM, serà benvinguda. Cal revisar aquesta proposta feta per un tècnic extern,
tan tècnicament com política. Tècnica per part del D.S., que també fa els
informes d’obres i disposa de poc temps. Per això hem cregut convenient
l’assessorament extern, per fer una revisió exhaustiva. És una persona amb
experiència i amb coneixements. Ha redactat documents per les comarques
centrals, coneixent molt bé el compliment de la Llei al territori. Fa molt bona feina
i dóna més aire, i, amb aquest suport, segurament aconseguirem un document
molt més complet i afinat.
Sra. Maria Tarter.- És interessant que consti que hi ha una adjudicació d’un
contracte menor per l’Avaluació de l’impacte ambiental i estudi de la integració
paisatgística per la nova EDAR de Moià. Que consti en acta que es van fent
passos per la instal·lació de la nova depuradora i quedi reflectit en el Ple, no
només en el llistat de Decrets.
En el Decret 126. Contracte de Adjudicació d’un contracte de treballs de millora
dels pisos del carrer Miquel Martí i Pol. Legalització elèctrica dels pisos. Fa
referència a tres pisos. Què falta fer en els pisos per estar disponibles i puguem
decidir si seran per lloguer social o a què els destinem?
Sr. Albert Clusella.- Els membres de la Comissió d’Habitatge ens hem de reunir.
Ja hi havíem començat a treballa. L’Anna Roca us ho explicarà.
Sra. Anna Roca.- Al juliol vam informar als veïns que falta legalitzar la cèdula
d’habitabilitat, regular la propietat dels pisos i poder-ne fer un concurs públic. I,
per les seves característiques, veure quin és el millor col·lectiu a qui podem oferir
aquests pisos. Primer s’ha de parlar amb els veïns, per poder legalitzar la situació
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de qui ja hi viu, i amb els pisos buits que estem reformant veure quin tipus de
concurs traiem.
Per tenir la cèdula i tenir-ho tot acabat, hem començat a fer alguns tancaments,
no de tots els pisos buits, s’han de fer els butlletins de les instal·lacions
elèctriques, revisar les instal·lacions d’aigua. Cada pis té característiques
diferents. Us podem passar un llistat amb les característiques particulars de cada
habitatge.
Sra. Maria Tarter.- Estaria bé tenir-ho, per saber que falta, de cara a futures
modificacions de pressupost, tenir-ho en compte, per si es creu convenient anar
invertint aquí. S’ha de tornar a convocar la Comissió d’Habitatge i saber l’estat
actual. Molts ciutadans demanen la situació dels pisos.
Sra. Anna Roca.- Els pisos estan tancats perquè no els podem posar, no perquè
volem. La Generalitat ens està assessorant i anem al seu ritme i al ritme que pot
anar marcant Secretaria.
Per treure un concurs necessitem diners. Per altra part , per poder regularitzar la
situació no necessitem tants diners, però es complica pel tempus i els recursos
tècnics.
Sra. Montse Ferrer.- El 2015 es va canviar la fusteria d’alumini de tres pisos
amb una subvenció. El 2016 es va rebre una altra subvenció amb la que s’ha
executat la instal·lació elèctrica de cinc pisos. La subvenció de la Diputació del
2017 ens l’han denegat per manca de recursos econòmics. S’ha posat en marxa
la dotació econòmica del pressupost 2017 és la regularització legal d’aquests
pisos. S’ha contractat l’arquitecte que farà els butlletins, l’eficiència energètica...
Albert Clusella.- Es contracte les cèdules d’habitabilitat, la ITE, els informes per
inscriure l’obra nova al Registre de la Propietat -no està inscrit-, i eficiència
energètica.
Sra. Maria Tarter.- És important tornar a reunir la Comissió.
8. DONAR CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE LES SESSIONS DE DATES 22/03/2017 I 5/04/2017.
Es dóna compte al Ple de la Corporació, dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local des de la darrera sessió plenària ordinària.
SESSIONS DE DATES
22/03/2017
05/04/2017
Sra. Montse Girbau.- A l’Acta del dia 22 de març hi ha una errada: enlloc de 23
de març ha de dir 22 de març.
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Demanem un aclariment: al Programa de Foment de l’ocupació hi ha una
subvenció per dues places: una d’auxiliar i una d’administratiu. Podeu explicar a
on estan destinats aquests dos plans?
Sra. Montse Ferrer.- El pla d’auxiliar administratiu, de cinc hores, va destinat a
l’Àrea de Serveis Socials. La treballadora Social i l’Educadora Social estan molt
col·lapsades. La feina burocràtica va en augment a Serveis Socials. L’experiència
de l’any passat va ser molt bona. Serà un reforç pel tràmit administratiu,
trucades, gestió, targetes moneder, justificacions. Els fa molta falta.
La plaça d’administratiu, a jornada sencera serà per l’Àrea de Territori, que està
col·lapsada: planejament, llicències, temes d’obres, ...hi ha molta feina. Hi ha
hagut alguna baixa a la plantilla de personal. Hi ha molta necessitat de fer un
reforç a l’Àrea de Territori.
Sra. Montse Girbau.- Concessió de suport tècnic de la Diputació de Barcelona.
De la restauració de l’escaleta de l’Homo Sàpiens, conegut com “la iaia”. Estem
contents que la Diputació hagi contractat una restauradora de Moià per la
restauració d’aquesta peça, per millorar el patrimoni municipal.
Sra. Maria Tarter.- Quina valoració s’ha fet del tancament de l’accés restringit
per Setmana Santa dels vehicles al Centre històric, que va ser prou intens? Quina
previsió hi ha de cara a l’estiu?
Sr. Albert Clusella.- Aprofitant que per Setmana Santa hi havia actes lúdics
repartits a diferents espais de Moià: p. del Cap i p. Major, es va considerar de fer
aquestes restriccions de trànsit. Es va demanar, amb la nota enviada als veïns el
retorn per escrit. Agraïm l’esforç que han fet els botiguers. Han fet bastants
escrits de retorn, amb els pros i contres. Això alimentarà el Pla de Mobilitat
Urbana que s’està redactant.
Sra. Maria Tarter.- Un cop vistos els retorns, la valoració és positiva?
Sr. Albert Clusella.- L’empresa que redacta el Pla està fent el buidatge.
Sra. Maria Tarter.- Esperem veure el Pla de Mobilitat.
Sr. Alcalde.- Ja que has tret el tema de l’EDAR, deixar constància que dimecres
vinent tindrem reunió tots plegats amb l’assessor Lluís Ubierna, que porta els
temes urbanístics, està portant tot el tema de l’EDAR, perquè ens expliqui els
passos que estem fent ara: tota la documentació que s’està fent, i la complexitat
administrativa. La següent setmana farem un Ple extraordinari per passar la
documentació administrativa i guanyar temps.
9. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ
DELS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU
MUNICIPAL DE MOIÀ CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE
2017.
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Atès que ha transcorregut el primer trimestre natural de l’any 2017, cal donar
compte al Ple de la corporació de l’estat d’execució del pressupost vigent i dels
moviments de la Tresoreria produïts durant aquest període de temps.
Fonaments de dret:
1. L’article 207 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 (TRLRHL),
estableix que la intervenció de l’entitat local ha de remetre al Ple, per
conducte de la seva Presidència, informació de l’execució del pressupost i del
moviment de la tresoreria, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple
estableixi.
2. La base 47 de les bases d’execució del pressupost de l’any 2017 disposa que
la informació es trametrà amb temps suficient per a ser coneguda en les
sessions plenàries ordinàries que aquest Ajuntament celebri en els mesos de
MAIG, SETEMBRE i NOVEMBRE.
3. Les regles 52 i 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL)
estableixen l’elaboració i el contingut mínim de la informació periòdica que
s’ha de remetre al Ple.
Tenint en compte la normativa esmentada i atenent al que disposa l’art. 175 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es dóna
compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer
trimestre de 2017 de l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de Moià amb el
grau de detall que tot seguit s’especifica:
a) Estat d’execució del pressupost de despeses de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
b) Estat d’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
c) Els moviments i la situació de la tresoreria.
Sra. Maria Tarter.- Ens donem per assabentades. Més que implicar que s’hagi
de fer aquesta execució del pressupost, permet fer un millor seguiment del
pressupost, dins la nostra funció de control.
B- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
10.
ADHESIÓ
AL
MANIFEST
DEL
GRUP
ECOLOGISTA
“A
CONTRACORRENT”. PROPOSTA DE MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS
MUNICIPALS ARA MOIÀ I CONVERGÈNCIA I UNIÓ.
Vist que el Grup Ecologista “A Contracorrent” ha redactat un manifest per la
defensa del riu Calders amb el següent redactat:
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“MANIFEST A CONTRACORRENT
Serpentejant entre cingleres s'obre pas el riu Calders. La conca del Calders i els
seus afluents com la Golarda-Marfà-Castellnou (Riera de la Tosca) representen
l'eix hidrogràfic del Moianès, en un recorregut de gairebé 50 quilòmetres que
comprèn els termes municipals de Collsuspina, Castellcir, Castellterçol, Granera,
Moià, Monistrol de Calders, Calders i Navarcles, on aboca finalment les seves
aigües al Llobregat. El Calders i les rieres que li donen força i cabal, com la
Golarda o la Riera de Sant Joan, entre d'altres, han donat vida a aquests
municipis des de temps immemorials. Les seves aigües han servit per a moure els
molins que feien la farina, per fer anar els telers de les colònies tèxtils i les
fàbriques de riu, per a banyar-se o trobar-se als gorgs i rescloses i, encara avui,
serveixen per a regar horts que ens alimenten, fer energia que ens il·lumina o
captar-hi aigua que ens treu la set.
Però el riu no només forma part inalienable de la vida dels milers d'homes i
dones que durant segles hem poblat la conca del Calders; on podem resseguir-hi
el rastre d'un valuós i menystingut patrimoni fruit d’aquesta estreta relació. Les
seves aigües són també riques en flora i fauna. A banda i banda del riu hi
abunden el boscos de ribera, plens de fauna i flora que donen forma a un ric
ecosistema fluvial.
Però aquest fràgil i imprescindible equilibri entre humanitat i natura amenaça de
tenir un desenllaç fatal a causa dels greus problemes de contaminació que
arrossega el riu. Una de les principals amenaces són els abocaments incontrolats
que s'hi fan i que comporten de manera reiterada i periòdica elevades
concentracions d'amoni, nitrats, detergents i tensioactius que provoquen l'aparició
de les escumes que sistemàticament, i des de fa molts anys, apareixen al llarg del
curs del riu. Les limitacions i insuficiències de la depuradora de Moià per tractar
totes les aigües industrials que hi arriben tenen part important de la
responsabilitat, però no són, ni de bon tros, l'únic origen del problema. Són molts
els abocaments incontrolats, directes i indirectes, que en forma de purins, aigües
grises o residus urbans i industrials arriben fins al curs del riu. Per si tot això no
fos suficient, les constants rompudes i tales indiscriminades del bosc de ribera
posen en perill no només la qualitat de l'aigua, sinó també l'ecosistema del riu.
L'aigua forma part indestriable del cicle de la vida, i viure d'esquena al riu té
conseqüències.
El Calders amb els seus afluents és, doncs, un riu malalt. Les administracions
competents —ajuntaments, ACA i Departament de Medi Ambient— han omès
activament o passiva les seves obligacions amb el territori i la seva gent. Molts
són els interessos que conflueixen i es confronten en aquest tràgic succés, i molt
poques les institucions que han intentat resoldre el problema amb l'activació de
polítiques conservacionistes de l'ecosistema com des de fa anys reivindiquen les
entitats del territori. Exigim solucions i responsabilitats. Cal posar d'una vegada
per totes fil a l'agulla i començar a teixir una solució de futur per a la conca del
Calders. Per començar a dibuixar aquest horitzó, totes les plataformes, entitats i
organitzacions que impulsem aquesta campanya i signem aquest manifest
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EXIGIM:
1. Promoure un Pla Director per a la conca del riu Calders, per tal de regular i
gestionar tots aquells temes que afecten el riu, com els abocaments, els
cabals mínims, les rompudes i tales o la gestió del patrimoni natural i cultural.
La redacció d'aquest pla haurà de ser participativa, per a poder incorporar
totes aquelles persones i entitats actives en la defensa del riu.
2. Aplicar una moratòria d'abocaments industrials per contenir l'abast del
problema, evitant ampliacions industrials que suposin una sobrecàrrega de
cabal de la depuradora més gran, fins que el problema no estigui resolt.
3. Fer una diagnosi i un mapeig sistematitzat de tots els punts d'abocaments
incontrolats de la conca del Calders, per tal de determinar l'origen de tots
aquests abocaments.
4. Fer ús de l'acció sancionadora per a totes aquelles empreses o persones que
incompleixin la legislació sobre abocaments de residus.
5. Regular i adaptar les ordenances municipals d'abocaments al cabal i les
capacitats reals de la conca del Calders i la de la Golarda afectada i no
escudar-se en la fal·làcia legal d'uns barems iguals per al cabal de l'Ebre que
per a les rieres del Moianès. Ordenant, si cal, el creixement econòmic i urbà a
la situació real del territori.
6. Analitzar i fer les millores necessàries al sistema de clavegueram de tots els
nuclis urbans per evitar fuites de xarxes que suposin un problema afegit en
l'actual situació dels cursos fluvials. Així com garantir a curt i mitjà termini
sistemes de tractament d'aquestes aigües residuals.
A través de la campanya H2O / NH4+ que iniciem aquest 22 de març, volem
generar el debat i la pressió social necessàries per resoldre d'una vegada per
totes la situació del Calders. Una campanya que confluirà després de diversos
actes descentralitzats pels pobles de la conca en una marxa des de Navarcles fins
a Moià els propers dies 6 i 7 de maig.
Per un riu net i viu, aquesta primavera caminem a contracorrent!”.
Per tot això proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Moià l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Manifestar l’adhesió al manifest A CONTRACORRENT.
SEGON.- Subscriure el contingut del Manifest A CONTRACORRENT.
TERCER.- Enviar aquesta moció aprovada al Grup Ecologista A Contracorrent.
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Sr. Alcalde.- El Manifest el presentem conjuntament. El presentem ara perquè
els sis punts que aquest grup diu que exigeix, ara estem en condicions de poder
dir que ja ho estem fent. Els responsables polítics i la societat civil han de fer
sempre la feina de dinamització i de denúncia en allò que consideri necessari
denunciar i els responsables polítics hem de demostrar amb fets què estem fent.
Coincideix perfectament el que ells demanden amb el que estem fent. Tots els
punts que posen en coneixement que consideren que s’hauria de fer, dir que
tenen tempos molt diferents, alguns han començat de fa alguns anys, altres són
més immediats, però, els polítics, fins que no pots demostrar amb fets el que
realment fas, no es pot veure. No tenim el dret del dubte, i fins que no hem
tingut la plena consciència de què tot el que estàvem fent ja era una realitat, no
ho hem fet. Tot el que demanen considerem que ho estem fent, ens hi adherim.
Primer ho va fer Ara Moià com a grup i ara junt amb vosaltres presentem la
moció, que de fet aviat es debatrà al ple del Consell Comarcal del Moianès.
Sra. Maria Tarter.- Us vam proposa de presentar-ho conjuntament perquè ho
veiem molt positiu. No només votar, sinó de fer la presentació conjunta, tot i que
a vegades, el vocabulari que es fa servir a aquestes mocions és el que és i
m’estalvio dir res més. Amb el tema de la depuradora, el que és important és que
les coses, a vegades, no sempre es pot anat ràpid com es voldria. Són coses
burocràtiques, però és important que l’Ajuntament s’hi adhereixi, que es vagi
demostrant que s’hi va treballant i si es pot fer conjuntament amb persones que
tenen les mateixes inquietuds, millor. La voluntat dels dos grups hi és i ens
alegrem d’haver-ho presentat conjuntament, que es voti per unanimitat, i que
l’Ajuntament de Moià per acord de Ple, i no per twiter s’adhereixi al manifest.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors
assistents del total de tretze que integren el consistori aprova el present
dictamen.
PRECS I PREGUNTES
Sra. Montse Girbau.- Aprofitant la proposa una reunió del proper dimecres, el
grup de Convergència volíem proposar una reunió per parlar, políticament, com
està el conveni amb el consell Comarcal per la utilització de l’edifici de Can
Carner. És el moment de parlar-ne. Ja que el dia 24 de maig estem tots
convocats per l’altra reunió, seria un bon moment per poder-ho fer.
Nosaltres com a grup tenim una proposta. Fa dies que ho hem estat treballant. Si
us sembla bé, demanem fer aquesta reunió. Que cadascú presenti les seves
propostes: Quin tipus de conveni s’ha de fer amb el consell Comarcal,... Tots
entenem que ha de ser a Moià i que hem de donar les màximes facilitats perquè
sigui aquí. Cal que hi hagi un debat entre els dos partits. El dia 24 pot se runa
bona data.
Sr. Alcalde.- Ja vam dir que això ho parlaríem amb una comissió que faríem tots
junts, ja veurem quina data serà. Ho volem fer el més aviat possible. Des del
Consell Comarcal també tenim la necessitat de poder solventar aquesta qüestió.
Els pressupostos estan aprovats, la despesa... Situar-nos en quins espais
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voldríem, i a quin cost, mirem de fer. Si podem serà el dia 24, i sinó, ho farem el
més aviat possible.
Sra. Maria Tarter.- Quan som al maig, cada any hem de demanar pels valors
cadastrals de l’any següent. Demanar a l’equip de govern si ens adherim al
coeficient pels valors cadastrals de l’any que ve.
Sr. Alcalde.- En breu ho tindrem. Ho parlarem amb intervenció i donarem una
proposta.
Sra. Maria Tarter.- S’ha de fer l’acord abans del 30 de maig. Ens avisareu?
Quan a les Faixes: Consultar al regidor si s’ha acabat de preparar tota la
documentació del perquè, de les millores, no es va fer tota la part exterior.
Perquè el director d’obra havia cregut millor fer treballs a dins. Tenim disponible
tota la documentació dels canvis? La darrera vegada no estava disponible. Es pot
venir a consultar?
Sr. Albert Clusella.- S’està treballant a l’Àrea de Territori. El D.S. és el tècnic
municipal ho té a la llista; s’està treballant. No està fet encara.
Sra. Maria Tarter.- Potser s’hauria de tenir en compte en futures possibles
inversions del pressupost, arreglar la part de fora, que ha quedat sense fer degut
als canvis de direcció d’obra. Seria un tema a contemplar en futures inversions, si
tenim romanents, ja que tenim molta demanda d’ocupació, hi ha molta activitat.
Pensar fer aquesta inversió el més aviat possible, ja que estava prevista i no s’ha
pogut fer.
Sr. Albert Clusella.- En prenem nota. Gràcies.
Sra. Maria Tarter.- Van quedar dues preguntes pendents als darrer Ple. Les vam
demanar per escrit i no hi ha haver temps de contestar en el Ple. Ens ho vau
passar per e-mail. Volem que quedi constància de les preguntes i respostes:
Quin havia sigut el cost total del tancament de l’Escola de Música?
La resposta per e-mail era: La suma total era de quasi 165.000 euros.
Que quedi constància en acta.
Vam demanar quan es portava gastat per l’estudi de la modificació del contracte
de recollida de residus. Ens vàreu indicar per correu electrònic que era de
4.323,20€. El contracte està finalitzat des del 31 de desembre de 2015. Això ens
preocupa. Portem disset mesos amb pròrrogues forçoses. S’ha de prendre una
decisió. De seguida que tinguem un projecte amb cara i ulls, és important que
ens trobem el més aviat possible. S’està endarrerint molt.
Sr. Alcalde.-És un tema que ens preocupa molt, i que l’estem vetllant, i tots
tenim ganes de finalitzar-ho.
Sra. Maria Tarter.- Ja no rebem els informes de MoiàResol, de l’aplicació de les
incidències que notifiquen els ciutadans. Hauríem d’agilitzar-ho, anava molt bé
poder-ho tenir.
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I de la pregunta que anàvem fent que no es feia Comissió Especial de Comptes
des del 2015, ja s’ha convocat pel catorze de juny.
I darrer, punt. Del sector A de Montví, que hi va haver una reunió amb els veïns,
per un possible canvi de model de gestió, de cooperació a compensació, en quin
punt es troba?
Sr. Alcalde.- Estem en el punt que estem preparant els compromisos que vam
prendre amb els serveis jurídics. Es tornarà a convocar els veïns, com vam
quedar.
Sra. Maria Tarter.- Si penseu en nosaltres, ho agrairem.
Sr. Albert Clusella.- Preguntar que pel pressupost del 2017 el grup de
Convergència i Unió vau fer una proposta que era instal·lar un punt de recàrrega.
Per veure quina proposta teníeu i quins detalls teníeu.
Sra. Montse Girbau.- Quan ens vau demanar que proposéssim les inversions en
el pressupost del 2017, Convergència va fer la proposta dels carregadors
elèctrics, vàrem fer diferents consultes a diferents empreses. Els preus són molt
similars a totes les empreses. Una de les propostes que us vàrem fer era d’un
import d’uns cinquanta mil euros, era per la instal·lació de carregadors de càrrega
ràpida, d’una potència de 50 Kw. El manteniment anual dels carregadors anava a
part. Vam consultar altres municipis que actualment ja tenen carregadors
elèctrics i una de les opcions que ens van donar aquets altres municipis era la
instal·lació es pogués fer des de l’empresa elèctrica que fa el subministrament al
municipi. Hi ha empreses que fan convenis amb l’Ajuntament: l’empresa elèctrica
instal·la aquets carregadors, l’Ajuntament paga el circuit i el targeter de
càrregues. En aquets casos eren amb càrregues de prepagament. En cap cas era
una estació gratuïta de carregament. La proposta que vàrem fer i treballar va ser
aquesta, és la que vam presentar en el pressupost. Entenem que el pressupost
que es va presentar, els cinc mil euros no quadraven gaire amb la proposta i els
pressupostos que vam presentar, que nosaltres ens havíem passat.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari 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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