ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 24 DE GENER DE 2013 NÚM. 1
Data i hora d'inici: dia 24 de gener de 2013 a les 20.30 hores
Data i hora de finalització: dia 24 de gener de 2013 a les 23.30 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Ramon Crespiera i Sucarrats
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort Vidal
Sra. Sara Verdaguer Vilaró
Sr. Francesc-Josep Torres i Farràs
Sr. Josep Antoni Martínez i Góngora
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
Sr. Interventor de la Corporació
Lluis Solé i Diez
ORDRE

DEL

DIA

A - RESOLUCIONS DE GOVERN
1.
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 25/10/2012, 13/11/2012
I 3/12/2012.

L’Alcalde obre la sessió i llegides les actes de les sessions ordinàries de dates
25/10/2012, 13/11/2012 i 3/12/2012 que s’han lliurat a tots els regidors, es
consideraran aprovades si no hi ha objeccions per part dels assistents.
Es formulen les següents esmenes.
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Sr. Crespiera.-Acta del dia 25/10/2012, pàg.20. Manifesta que el seu comentari va
ser que “l’actuació de la Sindicatura en aquest cas concret és nefasta” no que “la
Sindicatura és nefasta”
Sra. Verdaguer.- Acta del dia 03/12/2012. La Sra. Verdaguer consta al llistat de
regidors presents a la sessió, però no hi va assistir.
El sr. Alcalde proposa que es resolguin aquests errors materials fent la inclusió en
l’acta definitiva i declara aprovades les actes per unanimitat i ordena la seva
transcripció al llibre corresponent.
2. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2013
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ PER A L’EXERCICI 2013.

CONSOLIDAT

DE

ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable que figura a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, i els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren els han proposat
prèviament els òrgans competents, conformement als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els
articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària.
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 17/01/2013 es
proposa elevar al Ple l’adopció dels acords següents:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2013, el qual, resumit per

capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren,
és el següent:
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AJUNTAMENT DE MOIÀ - 2013
DESPESES

AJUNTAMENT

OOAA MUSEU

TRANSF INTERNES

CONSOLI DAT

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

2.123.782,75 €

149.462,20 €

2.273.244,95 €

CAPÍTOL II

DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.746.468,59 €

59.837,80 €

1.806.306,39 €

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

826.256,63 €

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

178.348,53 €

10,00 €

826.266,63 €

13.200,00 € -

56.800,00 €

134.748,53 €

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

23.284,90 €

-

€

23.284,90 €

CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS

78.741,11 €
446.104,82 €

-

€
€

78.741,11 €
446.104,82 €

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

784.051,98 €

-

€

784.051,98 €

TOTAL

6.207.039,31 €
INGRESSOS

AJUNTAMENT

222.510,00 € OOAA MUSEU

TRANSF INTERNES

6.372.749,31 €
CONSOLI DAT

CAPÍTOL I

IMPOSTOS DIRECTES

3.680.105,24 €

€

3.680.105,24 €

CAPÍTOL II
CAPÍTOL III

IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS

52.000,00 €
1.050.000,00 €

- €
107.500,00 €

52.000,00 €
1.157.500,00 €

1.293.613,32 €

115.000,00 € -

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPÍTOL VI

ALIENACIÓ DE BÉNS REALS

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

TOTAL

111.100,00 €
-

-

56.800,00 €

€

-

€

20.220,75 €

-

€

-

€

-

€

-

€

6.207.039,31 €

56.800,00 €

10,00 €

222.510,00 € -

1.351.813,32 €
111.110,00 €
-

-

€

56.800,00 €

€

20.220,75 €
€

6.372.749,31 €

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí

Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
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Sr. Santaeugència.- Explica que aquest ha estat un pressupost molt tècnic donat que
tenim les despeses molt limitades. Que és la primera vegada que tenim un pressupost
revisat per un interventor, presentat en temps i forma i amb una coherència entre
ingressos i depeses. El més rellevant és el tema de la PIE que es comptabilitza al
100%, donat que no sabem quin tant per cent se’ns retindrà i per precaució s’ha
reflexat així en el pressupost. Sense poder disposar de la PIE els ingressos són minços
i no tenim marge de maniobra. De tota manera amb aquest pressupostos tan austers
també volem demostrar i justificar davant altres organismes que som capaços de fer
front a la despesa corrent.
Sra. Tarter.- Vol remarcar i que consti en acta, la bona feina de l’interventor, amb
una visió molt prudent i coherent donades les circumstàncies que tenim. Aquests
pressupostos és cert que són molt tècnics. Estan d’acord amb l’estratègia, en relació a
la PIE. Molt bona idea reservar el 100% de retenció, que potser acabarà essent el
50%.
Demanem un compromís de l’alcalde i que consti de crear una comissió de seguiment
de l’estat d’execució del pressupost. Cada tres o quatre mesos, veure l’evolució del
pressupost i els tres grups poder consensuar la destinació si en algun capítol hi pogués
haver un possible estalvi, i cap on pot anar, serveis socials, deute o reservar per un
possible imprevist.
Els sembla un pressupost molt coherent i que votaran a favor
Sr. Fort. En general hi estan d’acord en la idea principal del pressupost, en la majoria
dels números, però no en alguns punts. Varen entrar una instància en la que
demanaven que algunes partides que s’havien de rebaixar, es destinessin a
determinades actuacions. Els varen dir que era difícil o impossible. Pretenien estalviar
uns 110.000 euros en el capítol I, però amb els darrers ajustaments això no era
possible, en l’escola de Música 50.000 euros, Escola de Dansa 19.000 euros,
Recuperació Despeses del Consorci 12.000 euros i Capítol VIII 134.000 euros, part del
50% de la PIE que en total donava un estalvi de 325.000 euros. Els destinaven a tres
tipus d’actuacions: unes de caire social, Institut, Serveis Socials, altres a mesures
d’estalvi energètic, de control i subvencions d’entitats que estan a zero i no es poden
deixar abandonades.
Perquè tot això?. Les directrius d’Europa que imposen austeritat i que d’Espanya es
traslladen a les autonomies i de les autonomies als governs locals, demanen que
s’apliqui aquesta austeritat, que una petita part es destini a aquestes inversions, que
es vegin i es notin al poble. Apliquem la mateixa austeritat excessiva que ens ha portat
on som.
Heu parlat d’aquest pressupost tècnic, que val felicitar l’assessorament tècnic que no
teníem, però en realitat el pressupost no és tècnic al final és una decisió política, que
és destinar el 100 % de la PIE a estalvi. Estan d’acord en què el pressupost ha de ser
no auster sinó frugal. Proposaven aquests 135.000 de la Pie destinar-los a aquestes
petites actuacions.
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Ha comentat en Ramon que sembla ser que els ingressos de la PIE seran superiors i
varem parlar que hi hauria estalvis per l’aplicació del pla d’eficiència. Demanen que
aquestes accions que tinguin una conseqüència directa sobre el poble, petites
reparacions al poble que revertirien en el ciutadà
Per totes aquestes raons votaran que no al pressupost.
Els manca l’informe de secretaria sobre la subvenció del Club Esportiu Moià. Saben que
és a Sindicatura i que seria indispensable per a votar sí al pressupost. Necessitarien un
informe positiu de què això s’està fent correctament.
Sr. Santeugenia. Sí que és cert que els pressupostos són austers, que no destinem el
que voldríem a temes socials, però sobre la PIE entenem que es la prudència. No
podem comprometre la despesa d’una part de la PIE, perquè no sabem si ens la
retindran el 100 % o no. A mida que evolucioni el pressupost anirem tenint informació.
Sobre el Club Esportiu de moment i mentre no hi hagi cap pronunciament, per part de
la Sindicatura, estem complint un acord de Ple i el fet de continuar afrontant la
despesa no representa, de moment, res il·legal.
Sr. Capdevila.- Si no paguem el 100% aquell deute anirà creixent i això pot durar
molts anys.
Sr. Fort.- No es demana pas que el 50% de la PIE el destinem a despesa, sino que
parlem d’un 10 o un 15%. Els 135.000 euros que demanen, és en el cas que la
retenció sigui del 50%.
Reitera que és una decisió política que podem prendre nosaltres en un sentit o un
altre. En relació al tema del Club, sí que demana prudència, perquè els que aprovin el
pressupost estan dient que sí a una actuació que es troba a la Sindicatura i que la
subvenció presenta uns dubtes
Sr. Alcalde.- Què preval en aquest pressupost, la prudència, de tenir reservats
aquests diners per prudència. Poden passar coses en el poble i no tenim reserves per
fer front a qualsevol eventualitat extraordinària. No tenim reserves de contingència.
Aviat sabrem quin percentatge ens retenen. El 2020 hem d’arribar al 75%
d’endeutament, tenint en compte que tot està canviant constantment
Seria un error no destinar a estalvi el percentatge de la PIE. Quan l’estat aprovi els
seus pressupostos del 2013, sabrem quina borsa de diners ens queda lliure. Aleshores
ho destinarem on convingui més, prenent una decisió política. Hem de comptar amb
un principi de prudència.
Això és una carta de presentació a les administracions i a les entitats financeres. Que
vegin que seguim els principis de prudència i que tenim recursos per fer front a les
despeses compromeses, que hi estarem d’acord o no. Demano la reconsideració del
vostre vot que entenc que també és raonable però tot i així li manca l’esperit de
prudència que ha de regir en uns administradors públics.
Sr. Navarro.- Varen fer aquestes propostes i creu que de prudència n’hi posaven
molta. Creu que les seves propostes es podien haver plasmat en el pressupost de la
mateixa manera que s’hi han encabit altres propostes, com per exemple el PUOSC amb
120.000 euros. L’eina que tenim l’oposició és que ho tinguem en el pressupost. La
resta són decisions polítiques. Plasmat ens hagués facilitat el votar que si.
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El pressupost de Moiàfutur ja hi és però està desquadrat, hauria d’estar d’una altra
manera, tot i que sap que hi haurà actuacions posteriors, però el donem per bo.
Sobre l’endeutament entén que és el 266 % del pressupost ordinari tot i que ha llegit
que és del 375%.
Va preguntar al Lluis si s’hi suma el romanent i l’interventor va dir que no. Entén doncs
que estem al 266%. Si haguéssin sabut el deute i vist un compromís per escrit,
haurien valorat el seu vot i haurien votat que sí, però amb bones intencions que segur
que hi són, no n’hi ha prou.
Sr. Clusella.- Lliga la seva explicació a la proposta feta per Entesa. Amb la part
expositiva hi estem d’acord, però la cojuntura general és que ens trobem amb molta
recessió, Moià té la pressió fiscal més alta que altres municipis i les famílies tenen
moltes dificultats. Aquest pressupost ha de ser pensant en la gent amb necessitats,
per generar cohesió social, per afrontar aquest moment. S’ha de generar activitat, sí
però sense hipotecar més anys el nostre municipi. Fa un repàs del que ells han exposat
a la seva proposta, però a la segona part proposen reducció de personal fent un estalvi
sense explicar perquè. Que es proposi tancar l’Escola de Dansa també ho veu reducció
en cohesió social.
Fa referència a la proposta repassant els punts proposats sobre les partides que
s’haurien de rebaixar o ampliar.
Esmenta que estan d’acord amb la cara A d’aquesta proposta de pressupost que ha
presentat el grup municipal, Entesa, però no amb la cara B, que es contradiu.
Sr. Fort.- Aclareix que aquesta proposta està feta amb informació errònia, donada
per l’equip de govern i que en definitiva és una decisió política.
Sr. Alcalde.-L’endeutament a 31/12/2011 era de 13.8 milions. El 2012, estava previst
amortitzar 840.000 euros, s’hi ha d’afegir el deute de Moiàfutur SA, 7 milions i 8
milions del mecanisme de factures, que a 31/12/2013 ens porta a un deute de 28
milions. Què ha canviat.
El deute amb Catalunya Bank, que és de Moiàfutur SA, no hi ha comptat els interessos.
S’han pagat amortitzacions i interessos, a través del mecanisme de proveïdors hi ha
hagut quites i interessos de demora eliminats a traves del RD.
Hem entrat en un mecanisme de pagament de proveïdors amb el Decret pel qual
l’estat espanyol es fa càrrec dels deutes. Que al no tenir el pla d’ajustament aprovat,
no tenim formalitzat el deute ni la durada, que pot ser cinc anys, per això pignorem la
PIE. Els diners que no sabem com ens retindran ni a quin interès, ni quin marge es
quedarà l’estat. No podem calcular el deute ara mateix, només són previsions.
El compromís per escrit?, diu que ja no escriu res més. Reunits amb entitats
financeres, cada nova reunió incloia menys entitats. Amb un marc canviant
constantment des d’Europa no es vol comprometre.
Respecte a la comissió de seguiment es compromet a fer participar els grups
municipals per valorar i seguir l’evolució del pressupost i què fem amb els sobrants
que hi puguin haver.
Sobre el Club Esportiu i la transferència comenta que complim un acord de Ple. Si es
treu del pressupost el CEM no té viabilitat. Si la Sindicatura informa i diu que no és
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legal o el que digui, prendrem les mesures oportunes, parlar amb el CEM i entomar la
decisió de la Sindicatura. Si treiem la partida pressupostària ensorrem el CEM.
Vol dir sobre el capítol I que potser hi haurà altres canvis. No es poden pignorar o
hipotecar les parts d’aquest Capítol compromeses, pel fet de tenir treballadors en
Comissió de Serveis. Segons els remanents els podríem destinar a la part proposada
per Entesa.
Sr. Navarro.- Responent al sr. Clusella sobre les consideracions fetes a la proposta de
rebaix de partides presentat pel seu grup. L’import de 110.000 euros li varem posar
segons indicacions del grup de Govern i veiem que segons quan negociem, i segons
quan no. Sobre l’Escola de Música veiem que s’aporta en el pressupost al Consorci per
aquest tema, per tant l’estalvi no és tan gran. De la nostra proposta no ens accepteu
res. Ens havíem de trobar, veure més documentació i parlar-ne i no ho hem fet. Què
farem amb el Club, ho pagarem?. No hem rebut l’informe demanat, podríem adquirir
un altre compromís diferent del que es va prendre en el seu moment, i canviar-lo per
un de legal si no ho era. Reiterem que ens facin l’informe.
Sobre el personal no han vist la proposta d’agilització o els canvis que s’estan fent.
Sobre el deute al llegir l’informe de l’interventor va veure que estàvem millor del que
es pensava. Si que manifesta que hem de lluitar per tal que no ens intervinguin.
Sra. Tarter.- Li va sorprendre també l’informe de l’interventor respecte al deute, 18
milions, la pregunta va ser si ho incloïa tot. Això representa un 266,69 % i hem
d’arribar a un rati del 75%. Quan mirem per exemple un saldo d’una hipoteca no hi
sumem els interessos. És important que quedi clar que el deute són 18 milions més
interessos o altres conceptes, alguna cosa hi falta sumar. Doncs l’interventor va dir
que hi havia tot el deute de Moiàfutur i els interessos. L’important és saber si el rati
d’endeutament es calcula amb interessos o sense.
Sr. Crespiera.- Al final del 2011 el deute eren uns 22.8 milions. Al 2012 s’han fet
amortitzacions, la venda del CAP, els 8 milions de Madrid i Moiàfutur. En aquests
moments podem parlar de 18 milions i algunes coses no comptabilitzades, podem
parlar de més de 20 mil. La part de retenció de l’estat seran els 540.000 euros i no
hem de fer alarmisme dels interessos. La seva proposta reitera que era de sensibilitat
social.
Sra. Mascaró.- No entén la seva proposta de disminuir el pressupost de l’escola de
dansa en un 100 % o sigui tancar-la i per altra banda proposen subvencionar a altres
entitats que com l’Escola de Dansa suposen cohesió social.
Sr. Navarro.- La proposta de l’Escola de Dansa era de deixar-ho igual fins el juny i fer
una proposta conjunta per el nou curs, plantegem pel nou curs una modificació. Així
varem quedar amb l’alcalde.
Sr. Capdevila.- Han vist una incongruència en la proposta d’Entesa respecte als
pressupostos. D’una banda demanen rentar la cara al poble, tenir els carrers
endreçats, i quinze dies abans havien proposat reduir el manteniment de l’enllumenat
un 50%, els jardiners 50%. Ara serà difícil de fer amb aquesta rebaixa.
Sr. Navarro.- Ell va fer el pressupost, i es veia capaç de fer manteniment amb menys
diners respecte a l’enllumenat i els jardiners. No té res a veure amb el que diu el sr.
Capdevila.
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Sr. Alcalde.- Agafa el compromís de crear la comissió de seguiment d’execució del
pressupost que es reunirà cada tres o quatre mesos. L’objectiu és invertir al màxim en
el poble però amb un pressupost auster que definim de prudent.
Sr. Torres.- Comenta que es parla de no fer inversions, i el Pla Romaní és una
inversió, però no és en el pressupost aquesta partida.
Sr. Alcalde.- Ho tenim present, tenim el compromís, però és un risc posar-ho al
pressupost. Farem una modificació de crèdits en el seu moment.
El Ple municipal per majoria absoluta amb els vots a favor dels srs/es Guiteras,
Mascaró, Clusella, Capdevila, Santaeugenia, Ferrer, Martínez i Tarter i amb els vots en
contra dels srs/res. Navarro, Crespiera, Fort, Verdaguer i Torres aprova la present
proposta.
3.

APROVACIÓ INICIAL DEL PRIMER CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL I DE
L'ORGANIGRAMA GENERAL

PROPOSTA D’ESMENA GENERAL DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ
INFORMATIVA PERMANENT D’APROVACIÓ INICIAL DEL CATÀLEG DE LLOCS
DE TREBALL

Aprovació del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Moià

El Catàleg de Llocs de Treball és un instrument d’ordenació del personal imposat per la
legislació de funció pública imprescindible per a la realització d’una gestió racional i
eficient dels recursos humans de la Corporació.
Per bé que fóra preferible disposar d’una Relació de Llocs de Treball completa, la
urgència de resoldre l’absència total d’aquest instrument d’ordenació del personal
obliga a aprovar provisionalment un Catàleg de Llocs de Treball que contingui la
informació mínima imprescindible per donar compliment a aquell mandat.
L’objectiu que anima doncs, aquesta iniciativa, rau en ordenar mínimament la nostra
funció pública, mitjançant un succedani de les Relacions de Llocs de Treball, que
permeti diagnosticar a vista d'àliga quin és l'estat actual de l'estructura de personal, a
fi de procurar un nivell de transparència suficient d'aquesta estructura i facilitar la
presa de decisions en matèria de gestió de personal sobre bases objectives. Sortir del
caos en que estava submergida la política de personal per sentar les bases d'un model
de gestió més racional fundat en un coneixement global de l'organització d'aquest
recurs.
El fonament legal dels Catàlegs de Lloc de Treball es troba a la DT 2ª del Reial Decret
861/1986 i la Jurisprudència que l’interpreta (STS 13-11-1995 i Sentència del TSJC
Catalunya (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, sentencia núm.
1388/2010 de 13 de desembre) que els atribueix un caràcter imperatiu i obligatori
complementat amb la seva transitorietat i contingut restrictiu, marcant la seva
diferència amb la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball
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No és possible administrar el capítol primer del Pressupost de despeses sense disposar
d’un Catàleg mínim de Llocs de Treball.
El Catàleg de Llocs que s’aprova, ha estat redactat seguint els criteris establerts per la
legislació sobre funció pública i, especialment, per la nova Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic;
Per garantir llur plena adequació al pressupost, es pren el compromís d’actualitzar-lo
anualment, en el marc del procediment d’aprovació d’aquell,
A resultes de les aportacions realitzades pel Grup Polític Municipal de CIU amb
posterioritat a la Comissió Informativa, s’ha considerat convenient d’ajornar la
informació pública del Catàleg fins que hagi culminat el procés de negociació sindical
que la Llei obliga a tramitar.
Per l’exposat, escoltats els informes dels tècnics municipals competents, es proposa al
Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment el Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Moià i
les determinacions del nou Organigrama Municipal que queden recollides en aquell.
SEGON.-Sotmetre el Catàleg aprovat a negociació amb els òrgans de representació del
personal durant el termini de quinze dies.
TERCER.-Notificar personalment la resolució presa al personal directament afectat per
les alteracions de categoria, retribucions i altres conceptes que s’aproven, amb
expressió dels motius als quals obeeixen aquestes alteracions, conferint-los un termini
d’audiència de quinze dies perquè puguin deduir-ne les al·legacions i reclamacions que
considerin pertinents a la seva defensa.
QUART.-Un cop exhaurit el tràmit de negociació col·lectiva, sotmetre el Catàleg
aprovat a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la publicació dels
edictes pertinents al BOP, al DOGC i al Taulell d’Anuncis.
Sr. Alcalde.- Manifesta que és una eina necessària donat que no tenim relació de llocs
de treball i que ve donat per Llei. Ha suposat una feina enorme i per iniciativa de CIU
ho sotmetrem a aprovació inicial del Ple i després encetarem negociacions amb el
comitè d'empresa i s'iniciaran les negociacions corresponents, abans de fer la
publicació. Parlarem amb els treballadors afectats.
Sra. Tarter.- Està d'acord en què era el moment de tenir aquesta eina, i que la
relació de llocs de treball és complicada d'elaborar. El catàleg és una eina transitòria.
Lamenta els canvis i les modificacions constants en la redacció d'aquest catàleg. Vol
assegurar que hi haurà negociació col·lectiva amb el personal.
Aquest punt ha estat dur i estrany. L’expedient inicial era una fotografia de la realitat i
amb això s’havia de fer una anàlisi paral·lela que al reflexar la realitat no s’havia de
negociar res. Des de la convocatòria de la Comissió Informativa, comença a haver-hi
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canvis, l’equip de Govern modifica el document i això va presentar dubtes i engegar
totes les alarmes. La intenció inicial no s’havia de negociar però aquest nou document
amb canvis incloïa negociació amb el comitè d’empresa.
Se’ns va dir que es podia fer així segons l’assessor. No ho veien pas clar i varen
demanar reunió amb l’assessor que porta aquest tema. Pensa que els informes s’han
de fer per escrit. Feta la reunió, i decidides les modificacions, varen introduir aquesta
esmena que assegura el dret dels treballadors a la negociació col·lectiva. Amb aquesta
esmena votaran que sí, però no es pot fer amb aquestes presses ja que són temes
sensibles, estem tractant de persones. Es pot fer l’aprovació inicial introduïda aquesta
esmena proposada pel seu grup.
Sr. Navarro.- Hi ha hagut modificacions i no creu que sigui culpa del tècnis que hi ha
intervingut sinó de l’equip de govern per fer-se depressa. Demana disculpes a la
secretària per un malentès sobre una documentació.
El catàleg s’ha de fer, en tot cas s’hauria d’haver fet una fotografia real i si ara ja està
modificat, més endavant en sortirà un altre.
Els empleats han de funcionar bé i no era necessari crear alarma entre els treballadors
dels quals ens hem de refiar.
Perquè no ho feiem tot amb un pack i no neguitejar al personal. A partir de com
estàvem ara, era fer-ne un de catàleg, ben explicat i tancat, no amb incertesa.
La fotografia no és real, ni hi ha els apèndix amb les funcions de tothom, les
categories,etc. S'hauríen de fer tots els moviments de cop i que la gent pugui treballar
de gust.
Sr. Alcalde.- És cert que hi ha hagut una filtració d'un document respecte al catàleg, i
això ha creat malestar entre el personal i ha alterat l’ànim dels treballadors d’aquesta
casa. Amb la filtració no s’ha pogut parlar amb els afectats. Demana públicament
disculpes i n'assumeix la responsabilitat. Això ha creat incertesa en les persones que
es veuran afectades per algun canvi. Es compromet a convocar una reunió, el proper
dilluns, de tot el personal per a explicar-los el projecte, la situació, així com també
negociar amb el comitè d'empresa.
El Ple municipal per majoria absoluta, amb els vots a favor dels srs/es Guiteras,
Mascaró, Clusella, Capdevila, Santaeugenia, Ferrer, Martínez i Tarter i amb els vots en
contra dels srs/res. Navarro, Crespiera, Fort, Verdaguer i Torres aproven el present
dictamen.
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DENOMINACIÓ
Interventor
Secretari
TAG
Tècnic RRHH
Enginyer
Administrativa
Aux. Administrativa
Administrativa
Administrativa
Aux. Administratiu
Aux. Administrativa
Aux. Administrativa
Aux. Administrativa
Aux. Administrativa
Aux. Administrativa
Aux. Administrativa
Aux. Administrativa
Encarregat Brigada
Peó Brigada
Peó Brigada
Peó Brigada
Peó Brigada
Peó Brigada
Peó Brigada
Assistent Social
Educadora Social
Treballadora Familiar
Treballadora Familiar
Treballadora Familiar
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Bibliotecària-Directora
Tècnic Aux. Biblioteca
Tècnic Aux. Biblioteca
Manteniment Pavelló
Conserje escola pública
Subalterna
Conserje Can Carner
Professora Dansa-Direct
Mestre Llar Infants
Mestre Llar Infants
Mestre Llar Infants
Mestre Llar Infants
Mestre Llar Infants
Mestre Llar Infants
Tècnic Aux. Llar Infants
Tècnic Aux. Llar Infants
Tècnic Aux. Llar Infants
Caporal Policia -CAP
Caporal Policia Local
Agent Policia Local
Agent Policia Local
Agent Policia Local
Agent Policia Local
Agent Policia Local
Agent Policia Local
Agent Policia Local
Agent Policia Local
Agent Policia Local
Tècnic superior
Tècnic superior
Tècnic
Recepcionista
Peó Coves
Tècnic
Tècnic superior

ÀREA

GRUP

DEDICACIÓ

NIVELL

ECONOMIA I HISENDA
A-1
30%
GOVERN
A-1
100%
ECONOMIA I HISENDA
A-1
100%
GOVERN
A-2
100%
TERRITORI
A-2
10,67%
GOVERN
C-1
100%
GOVERN
C-2
100%
TERRITORI
C-1
100%
GOVERN
C-1
100%
GOVERN
C-2
100%
TERRITORI
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
ECONOMIA I HISENDA
C-2
100%
50 % TERRITORI I 50 % GOVERNC-2
100%
ECONOMIA I HISENDA
C-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
C-2
100%
TERRITORI
C-2
100%
TERRITORI
E
100%
TERRITORI
E
100%
TERRITORI
E
100%
TERRITORI
E
100%
TERRITORI
E
100%
TERRITORI
E
100%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
E
50%
SERVEIS A LES PERSONES
E
50%
SERVEIS A LES PERSONES
E
75%
TERRITORI
E
100%
TERRITORI
E
100%
TERRITORI
E
100%
TERRITORI
E
100%
TERRITORI
E
100%
TERRITORI
E
100%
TERRITORI
E
60%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
C-1
100%
SERVEIS A LES PERSONES
C-1 70% (reducció jornada)
SERVEIS A LES PERSONES
C-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
E
100%
GOVERN
E
100%
SERVEIS A LES PERSONES
E
100%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
46,25%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
C-1
100%
SERVEIS A LES PERSONES
C-1
100%
SERVEIS A LES PERSONES
C-1
48%
GOVERN
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
GOVERN
C-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
100%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
75%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
75%
SERVEIS A LES PERSONES
C-2
25%
SERVEIS A LES PERSONES
E
100%
SERVEIS A LES PERSONES
A-2
75%
SERVEIS A LES PERSONES
A-1
75%
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28
30
20
22
22
22
15
22
22
18
18
18
18
18
18
18
18
15
11
11
11
11
11
11
18
18
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
16
15
15
15
11
11
11
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
18
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
16
16
13
11
16
20

C. ESP.
C.
DEDICA
ESPECIFIC PRODUCT.
CIÓ
679,15
991,52
679,38
597,95
173,96
770,87
416,49
505,29
501,73
519,28
519,28
519,28
519,28
519,28
519,28
519,28
519,28
456,58
274,62
264,97
266,52
266,52
266,52
264,97
447,08
379,04
281,92
281,92
422,87
261,87
263,63
261,87
261,87
261,87
261,87
157,12
530,96
349,42
244,59
502,58
228,19
228,19
264,12
404,83
130,22
130,22
130,22
130,22
130,22
130,22
90,18
90,18
43,29
971,63
971,63
735,64
731,95
731,95
731,95
731,95
731,95
403,02
403,02
403,02
679,38
0,00
0,00
0,00
294,06
0,00
603,56

0,00
29,82
0,00
0,00
0,00
41,20
108,29
161,55
164,78
164,78
120,18
120,18
120,18
120,18
120,18
120,18
0,00
418,13
418,22
197,70
250,76
250,76
250,76
197,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,09
139,42
91,09
91,09
91,09
91,09
54,65
236,41
42,41
29,89
325,96
0,00
0,00
531,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164,07
164,07
356,81
356,81
484,07
484,07
484,07
484,07
543,95
543,95
543,95
0,00
110,63
110,63
71,47
317,91
110,63
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126,19
0,00
0,00
0,00
336,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
659,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ALTRES
COMPLEME
CPT
NTS

137,59
213,28
188,05
129,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,56
21,16
21,22
21,22
21,22
21,16
0,00
0,00
16,87
16,87
25,31
21,03
21,10
21,03
21,03
21,03
21,03
12,62
0,00
0,00
0,00
0,00
19,61
19,61
21,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
22,39
0
0

Organigrama general

Alcaldia
Dionís Guiteras

Àrea de govern
Dionís Guiteras

Àrea d’economia i
hisenda
Maurici Santaeugènia

Àrea de territori
Albert Clusella

Àrea d’atenció a les
persones
Glòria Mascaró

Coordinació i planificació estratègica
Montse Ferrer

Àrea de govern
Secretaria

Secretaria
Assessorament jurídic i
recursos humans
Patrimoni
Comunicació i imatge
corporativa

Àrea d’economia i
hisenda
Intervenció

Àrea de territori
Coordinació d’àrea

Àrea d’atenció a les
persones
Coordinació d’àrea

Urbanisme

Serveis socials

Gestió econòmica

Via pública i equipaments

Educació

Tresoreria

Medi ambient i sostenibilitat

Esports i joventut

Promoció econòmica:

Cultura

Hisenda

Recursos financers
Programació econòmica

Comerç, Turisme i Consum

Participació ciutadana
Salut Pública

OAC

Ciutadania

TIC
Protocol

Central de compres
Seguretat
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Àrea de govern

Secretaria
Coordinació de l’àrea

Secretaria
Suport administratiu

Assessorament jurídic i recursos
humans

Suport gestió RRHH

Comunicació i imatge corporativa
OAC

Central de compres
TIC
Suport administratiu
Protocol

Seguretat

Cos de policia
Suport administratiu
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Àrea d’
d’economia i hisenda

Intervenció

Projectes econòmics / Tresoreria
Projectes econòmics
Recursos financers
Suport a tresoreria

Gestió econòmica
Gestió comptable
Gestió pressupostària
Seguiment OOAA
Comunicació amb altres àrees
Comptabilització d’operacions

Suport administratiu
Registre de factures
Comptabilització d’operacions
Rebuts de les escoles
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Àrea de territori

Coordinació àrea

Urbanisme

Arquitecte

Enginyer

Suport administratiu

Promoció econòmica: comerç,
consum i turisme
Suport administratiu

Medi ambient
Suport administratiu

Salut pública

Via pública i equipaments
Brigada
Personal de neteja
Suport administratiu
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Àrea d’
d’atenció
atenció a les persones

Coordinació de l’àrea

Educació

Treballadora social

Educadora social

Serveis socials

Suport administratiu

Treballadores familiars
Suport administratiu

Esports i joventut
Gestió cultural i festes

Cultura

Biblioteca

Museu

Ciutadania

Participació ciutadana

4. CANVI DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL
PROPOSTA DE CANVI DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS
MUNICIPAL I DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DEL

DEL

PLE

DICTAMEN
Antecedents de fet
Atès que el Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 5 de juliol de 2012 va
acordar que la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple seria cada primer dijous de
cada dos mesos a les 20.30 hores.
Atès que en el mateix Ple es va acordar crear la Comissió Informativa Permanent del
Ple, establint-se la celebració de les seves sessions amb caràcter ordinari, el dijous,
anterior a la data de celebració de les sessions del Ple Municipal
Atès que es va facultar el sr. Alcalde per a modificar la celebració de les sessions del
Ple, com a conseqüència de períodes de vacances o quan el dia fixat sigui festiu.
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Ateses les noves disposicions referents a l'organització i funcionament de la corporació,
amb motiu de l’escissió del govern d'unitat.
Fonaments de dret:

Atès el disposat a l'art. 46.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases
de Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d'abril, i l'art. 98
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, on es determina que les sessions ordinàries
del Ple s’han de celebrar amb una periodicitat mínima de dos mesos.
Atès que el Ple municipal ostenta la competència per establir la periodicitat de les
seves sessions ordinàries.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple es proposa al Ple
Municipal l'adopció dels següents
ACORDS

Primer.- ESTABLIR la celebració de les sessions del Ple de la Corporació que es
convocaran amb caràcter ordinari, el primer dijous de cada mes a les 20.30 hores a la
sala de sessions de l'Ajuntament, a excepció del mes d'agost que no se celebrarà cap
Ple ordinari, amb periodicitat mensual.
Segon.- ESTABLIR la celebració de les sessions de la Comissió Informativa del Ple amb
caràcter ordinari, el dijous anterior a la celebració del Ple municipal, amb periodicitat
mensual.
Tercer.- FACULTAR el sr. Alcalde per tal que, mitjançant Decret motivat pugui
avançar o posposar dins del mateix mes o excepcionalment en un dia d'un altre mes,
la celebració de la sessió ordinària quan el dia fixat coincideixi amb festiu, vigília de
festivitat, estigui inclòs en període vacacional o altres circumstàncies excepcionals així
ho aconsellin
Quart. COMUNICAR aquest acord als regidors que integren aquesta corporació.

Sr. Navarro.- Entén que el primer Ple serà el mes de març. Si s’ha d’ajornar o
canviar fem-ho correctament
El ple municipal per unanimitat aprova el present dictamen.
5. APROVACIÓ INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES
MODIFICACIONS DEL CARTIPÀS MUNICIPAL
DICTAMEN
Antecedents de fet:
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Atès que per decret d'alcaldia de data 14 de desembre es varen cessar i revocar les
funcions dels grups municipals d'Entesa per Moià i Ciu, amb efectes a 21 de desembre
de 2012
Vist l'acord plenari de data 6 d'octubre de 2011 referent a la modificació
complementària del Cartipàs Municipal de l’Ajuntament de Moià, pel que fa referència a
les indemnitzacions a percebre pels càrrecs electes municipals.
Ateses les noves disposicions referents a l'organització i funcionament de la corporació,
amb motiu de l’escissió del govern d'unitat.
Fonaments de dret:

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (d’ara endavant, LRBRL), en concordança amb
l’article 166 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 i amb l’article 13 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, (d’ara endavant, ROF), els membres de les
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan
el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació parcial
(amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de l’Estat), així com a
percebre indemnitzacions per les despeses originades en l’exercici del seu càrrec i
assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la corporació, per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple es proposa al Ple
Municipal l'adopció dels presents
ACORDS
Primer.- Establir que el membre de la corporació que tot seguit es detalla, exercirà el

seu càrrec amb dedicació parcial al 50% i percebrà catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les pagues
extraordinàries de juny i desembre, subjectes al règim general de la Seguretat Social:
Albert Clusella i Vilaseca
Regidor de Territori i Urbanisme i Regidor de Medi Ambient.
Import anual 11.900 € amb dedicació parcial del 50% de la jornada laboral, i amb el
següent horari:
Dilluns - matí i tarda de 9 a 14 hores i de 17 a 18.30 hores
Dimecres - matí i tarda de les 9 a les 14 hores i de les 17 hores a les 19 hores
Dijous - matí i tarda de 9 a 14 hores i de 17 a 18.30 hores
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El motiu pel qual el regidor Sr. Clusella tindrà dedicació parcial, és el nomenament com
a diputat del sr. Alcalde, la qual cosa comportarà assumir més tasques per part del sr.
Clusella.
Segon.- Aprovar l'alta al règim general de la Seguretat Social amb efectes a 1 de

febrer de 2013.
Tercer.- Establir que els altres membres de la corporació percebran el règim

d’assistències, amb efectes des de l’1 de gener de 2.013, següent:
a) Per assistència al Ple 100,00 €
b) Per assistència a la Junta de Govern Local 75,00 €
c) Per assistència a les Comissions Informatives 50,00 €
El pagament s'establirà amb periodicitat mensual
Quart.- Publicar íntegrament aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement.
Cinquè.- Facultar el sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a
l'execució dels presents acords.
Sisè.- Notificar aquets acords als membres de la corporació, a la intervenció municipal
i al l'àrea de RRHH, per al seu coneixement.
Sr. Alcalde.- Explica que la liquidació de les indemnitzacions als regidors no s’estava
fent correctament segons la legislació establerta i s’ha de regularitzar, segons
indicacions de l’interventor.
Explica que a partir d’ara i tenint en compte que pel seu nomenament com a Diputat
tindrà altres obligacions, deixa de percebre la seva retribució com alcalde i també les
indemnitzacions per assistència a les sessions, i considera que el sr. Clusella com a
tinent d’alcalde assumirà més funcions i per tant passarà a treballar amb dedicació
parcial.
El sr. Alcalde, llegeix la següent carta de renúncia a la indemnització per les funcions
d’alcaldia
Degut a la nova responsabilitat assumida com a parlamentari de la present legislatura
del Parlament de Catalunya.
Assumint que la dedicació d’aquesta nova responsabilitat implicarà una disminució de
la meva dedicació a l’alcaldia.
Renuncio a la retribució mensual per la meva dedicació, que fins ara ha estat i seguirà
sent, sense límit horari ni de cobrament de dietes ni despeses telefòniques.
Sabent que no és incompatible aquesta retribució amb la de la tasca de diputat del
Parlament de Catalunya.
L’equip de govern proposa dedicar aquesta retribució a la persona de l’Albert Clusella,
primer tinent d’alcalde d’aquest consistori, per tal de suplir la dedicació que el meu nou
càrrec de diputat no em permetrà desenvolupar.
Atentament,
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Dionís Guiteras i Rubio. L'alcalde.
La condició de diputat no implica abandonar la feina d’alcalde, perquè hi dedicarà les
hores que calguin.
El canvi no afectarà ni encarirà les arques municipals.
Sra. Tarter.- La tasca de diputat suposarà menys hores dedicades a Moià, i la situació
ha canviat respecte a la celebració de les eleccions. En un ajuntament de la magnitud
de Moià, amb la seva problemàtica és necessari que hi hagi algú per atendre el públic.
Votaran a favor.
Sr. Navarro.- Votaran que sí, però això també s’ha fet depressa i a última hora. Entén
que amb la mitja dedicació no es perceben ingressos per assistència a sessions.
Sr. Alcalde.-Comenta que la sra. Mascaró, no formarà part de la Junta de Govern i no
percebrà indemnitzacions.
Sr. Fort.- Creu que els càrrecs d'alcalde i de Diputat haurien de ser incompatibles i
estar regulat per Llei. Ho creu com a convicció personal.
El Ple municipal per unanimitat aprova el present dictamen.
6.

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

PER

ALS

APROVACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
DICTAMEN

Vista la convocatòria de subvencions per a centres educatius de primer cicle
d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012.
Vist l'atorgament de la subvenció per al curs 2011-2012 per import de 1.300 € per
alumne i curs.
Vist que el pagament de la Subvenció està condicionat a la seva acceptació
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al
Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR

la subvenció per al sosteniment del funcionament de centres
educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 20112012, per un import de 1.300 € per alumne i curs.
Segon.- FACULTAR l'alcalde per a l'execució dels presents acords.
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Tercer.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Centres Públics abans del
30 d'abril de 2013.

El Ple municipal per unanimitat aprova el present dictamen.
7. PROPOSTA DE MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA PRESENTADA
PEL GRUP CIU

Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers
autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument
contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien
de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu
a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposats, l’Ajuntament de Moià, proposa aprovar la següent moció,
adoptant els següents
ACORDS
Primer. Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de
la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon. Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament
en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra
escola.
Tercer. Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants
per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart: Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
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Sra. Tarter.- Està fet per l'ACM i hem de valorar que des del Consell escolar va sortir
una iniciativa interessant que voldria que expliqués la Glòria
Sra. Crusat.- El director va proposar de buscar un logo per manifestar que estem a
favor del model d'escola catalana i que es posaria a l'exterior dels centres, que
s'elaboraria un manifest, que ja s'està esmenant i es passarà als membres del consell
escolar. Hi ha un proposta de Logo i si us sembla bé, ho tirarem endavant. Farem una
reunió per consensuar i fer-ho públic.
El Ple municipal per unanimitat aprova el present dictamen.
B - PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS
PRELIMINAR.- El sr. Alcalde proposa sotmetre a votació la inclusió del següents
punts d'aquest apartat donat que s'han inclòs a la convocatòria sense haver estat
sotmesos a dictamen per la comissió informativa:
El Grup AraMoià presenta una proposta d'aprovació de l'Ordenança Reguladora d'Obres
de Moià.
El Grup Entesa per Moià, presenta dues mocions: una sobre valors cadastrals i l'altra
per al refinançament del deute.
Sr. Crespiera.- Manifesta que la proposta relativa a la revisó dels valors cadastrals, la
retiren, perquè els han sorgit dubtes respecte als terminis.
Posat a votació, els assistents acorden per unanimitat sotmetre a la considerció del Ple
les dues propostes restants núm 8 i 10.
8.

PROPOSTA APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA D'OBRES DE MOIÀ

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals i reguladores dels tributs
locals.
L'Ajuntament de Moià no disposava d'una ordenança reguladora d'obres, i per adaptarnos a la normativa legal vigent, en aquesta matèria, es fa necessari procedir a la seva
creació i aprovació
L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació de la intervenció administrativa en els
actes d’edificació i ús del sòl que es realitzin en el terme municipal de Moià.
La Comissió Informativa Permanent del Ple proposa al Ple Municipal l'adopció del
següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT l'Ordenança reguladora d'obres de Moià.
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SEGON.- PUBLICAR al BOP l'Ordenança reguladora d'obres de Moià per un període de

trenta dies hàbils, al DOG i en un mitjà de comunicació diària escrita.
TERCER.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors

acords provisionals, així com el text complet de l'Ordenança Reguladora d'obres de
Moià aprovada de nou, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l'Ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sr. Clusella.- Explica la necessitat de disposar d'aquesta ordenança, pels canvis
produïts en la normativa existent. Les anteriors ordenances d'obres barrejaven
qüestions fiscals i reguladores i ara ho destriem. Explica com s'estructura la present
ordenança que es pretén aprovar i quines seran les tramitacions a seguir en els
diferents supòsits que es plantegen en temes que és necessari regular.
L'objectiu és assumir la petita obra i que es pugui donar una llicència immediata.
Sr. Torres.-Està inspirada en alguna altra ordenança d'altres ajuntaments?
Sr. Clusella.- Si, no cal partir de zero. Hem consultat diversos ajuntaments.
El Ple municipal per unanimitat aprova el present dictamen.
9. PROPOSTA DE MOCIÓ SOBRE VALORS CADASTRALS PRESENTADA PEL
GRUP ENTESA PER MOIÀ
Joan M. Navarro i Clarà, com a portaveu del Grup Municipal Entesa per Moià, sotmet a
la consideració del Ple Municipal la següent moció.
Amb data 27.10.2007 la Direcció General del Cadastre va aprovar la revisió dels valors
cadastrals que regeix a Moià, amb efectes des de l’exercici 2008.
Atesa la caiguda dels valors dels immobles experimentada des d’aleshores, el
30.07.2009, aquest Ple va aprovar per unanimitat una moció del grup municipal MAPERC que instava a demanar l’aplicació de coeficients correctors dels valors cadastrals
per als municipis que havien efectuat la revisió en els anys immediatament anteriors a
la davallada de preus del mercat immobiliari.
Posteriorment, en persistir les mateixes valoracions cadastrals, en el Ple de data
04.08.2011, es va aprovar per unanimitat un dictamen sol·licitant una nova revisió
dels valors cadastrals per adequar-los a la realitat del mercat. Per part de la Direcció
General del Cadastre es va aprovar la realització d’aquesta revisió durant l’any 2013,
amb efectes a partir del 2014.
Més endavant però, es va dur a terme una modificació legislativa a través de la Llei
16/2012 de 27 de desembre, que modifica diversos articles del Text Refós de la Llei del
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Cadastre Immobiliari (RDL 1/2004 de 5 de març). Concretament, l’article 32.2
determina que es podran actualitzar els valors cadastrals de tots els immobles d’un
mateix municipi en funció de l’any d’entrada en vigor de la revisió.
Aquesta revisió podrà ser sol·licitada pels ajuntaments, sempre que hagin
transcorregut cinc anys des de l’entrada en vigor de la darrera revisió i que es posin en
evidència diferències substancials entre els valors de mercat i els valors cadastrals
vigents. La disposició transitòria novena, determina que, per a l’any 2014, la petició
s’ha de cursar a la Direcció General del Cadastre abans de l’1 de març de 2013.
Malgrat que per les circumstàncies econòmiques de l’ajuntament no és previsible poder
rebaixar la fiscalitat de l’IBI i de l’Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (Plusvàlues), en els propers anys, entenem que és important
demanar la revisió per la incidència que el valor cadastral té en altres figures
impositives no locals.
Atès que amb els coeficients que s’apliquen en les ordenances fiscals del 2013
considerem que hi ha marge suficient, fins als coeficients màxims aplicables, per
absorbir increments en els propers anys, proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1.- Desistir del procediment global de revisió cadastral aprovat el 04.08.2011 i
acceptat per la Direcció General del Cadastre.
2.- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre, l’aplicació per a l’exercici 2014, dels
coeficients d’actualització previstos en la nova redacció de l’article 32.2 de la Llei del
Cadastre Immobiliari.
Moià, 15 de gener de 2013.
Signat: Joan M. Navarro i Clarà
Aquesta proposta ha estat retirada de l'ordre del dia i no s'ha sotmès a votació.
10. PROPOSTA DE MOCIÓ PER AL
PRESENTADA PEL GRUP ENTESA PER MOIÀ

REFINANÇAMENT

DEL

DEUTE

Joan M. Navarro i Clarà, com a portaveu del Grup Municipal Entesa per Moià, sotmet a
la consideració del Ple Municipal la següent moció.
El nostre ajuntament presenta un desequilibri financer, acumulat al llarg de molts anys
que compromet la seva viabilitat en el marc de la crisi econòmica actual i de la
legislació que afecta les administracions locals en matèria de tutela financera i, molt
especialment, en funció de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària 2/2012.
Després d’un any i mig de la legislatura actual i malgrat haver pogut liquidar els deutes
de proveïdors a l’empara del RDL 4/2012, en no haver obtingut el finançament a llarg
termini del deute contret amb el Fondo de Financiación para el pago a Proveedores
(FFPP), atesa la singular i crítica situació financera municipal, resulta totalment evident
que Moià no pot pagar tot el deute global concret, si no pot disposar d’un finançament
a llarg termini amb unes condicions especials i amb l’autorització d’assolir el
percentatge màxim d’endeutament en relació amb els recursos pressupostaris, previst
per al 2020 a la Llei 2/2012, com a mínim fins el 2027.
El deute municipal acumulat és producte d’una política d’endeutament irregular, que
ha portat a tancar els comptes anuals sempre amb romanent negatiu de tresoreria, en
els darrers vint anys, sense prendre les mesures adients de sanejament i sense que ni
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els òrgans superiors de tutela financera i de fiscalització actuessin per frenar i
reconduir la situació.
Fruit d’aquesta situació ens trobem amb un deute que multiplica gairebé per quatre els
pressupostos d’ingressos anuals. Aquest fet comporta des de l’any 2009 una fortíssima
pressió fiscal i una absència total d’inversions al municipi.
Amb dades estadístiques del Ministeri d’Hisenda del 2010 comparades amb el
tancament comptable de Moià del mateix any, es fa palès l’ingent esforç fiscal que
suporten els contribuents moianesos. El nivell d’autofinançament pressupostari de Moià
(recursos procedents d’impostos, taxes i ingressos propis) era del 74,10 % quan la
mitjana dels municipis entre 5.000 i 20.000 habitants era d’un 50 %. Això vol dir que,
en comparació a la mitjana, Moià aportava aproximadament al pressupost municipal
1.650.000 € més.
Si comparem la despesa financera (amortització de capital + interessos),Moià hi
destinava el 27,9 % del seu pressupost d’ingressos, mentre que la mitjana de
municipis era del 6,5 %. Traduït a xifres concretes 1.370.000 € més.
Aquestes desproporcions, que corresponen a l’últim exercici complet de la darrera
legislatura, seran encara més elevades en els exercicis 2011 i 2012 i següents, fruit de
les rebaixes pressupostàries efectuades en els pressupostos, però també dels
interessos del deute de 7,9 M. contret amb el FFPP.
Amb aquesta situació és evident que Moià, malgrat el seu extraordinari esforç fiscal, no
pot afrontar el deute ni fer un pla de sanejament a mig termini ni complir amb les
exigències de la Llei d’Estabilitat Pressupostària per al 2020.
Per tant, entenem que cal plantejar el problema i negociar una solució específica per
Moià davant l’Administració Central que és alhora creditora pels pagaments efectuats a
proveïdors d’acord amb el RDL 4/2012.
En base a tot el que hem exposat, sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS:

1.- Iniciar immediatament negociacions formals amb el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per aconseguir un tractament especial que tingui en compte
l’extraordinari esforç fiscal dels contribuents moianesos i refinancïi el deute contret
davant el FFPP, sense carència i a un termini de 15 anys.
2.- Elaborar i presentar un pla econòmic i financer de reequilibri a un termini de 15
anys.
3.- Sol·licitar autorització per ajornar fins el 2027 la consecució de la ràtio del deute
inferior al 75 %.
4.- Fer el seguiment d’aquests objectius a través d’una reunió mensual de la Comissió
Especial de Comptes.
Moià, 15 de gener de 2013
Signat: Joan M. Navarro i Clarà
Sr. Crespiera.- La situació econòmica de Moià, el Real Decret, el pla de sanejament
no aprovat, ens portaria fer un pas endavant i plantejar una negociació clara i oberta i
emplaçar-nos tots plegats a tirar endavant.
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Sra. Tarter.- Estan plasmant el que estem dient des de fa temps. A curt termini no
podem fer res, i la magnitud del deute suposa un esforç per tots. No entén que això es
passi com a acord de Ple.
Sr. Crespiera. S'han fet les coses segons s'han anat presentant. Entenen que amb 15
anys es pot arribar al 75% però no al 2020 i entenen que s'ha de treballar per
aconseguir-ho.
Sr. Santaeugènia.- El refinançament és la pedra filosofal per arreglar això. Li sap
molt greu que diguin que s'ha de començar a treballar amb el deute quan l'alcalde hi
ha treballat moltíssim i hi estem treballant, des del principi.
Sr. Alcalde.-No entén el perquè de la presentació de la moció. Creu que volen intentar
marcar perfil. Entre els components de la corporació s'ha parlat de re finançar el deute,
i molts hi estaven d'acord, el Sr. Crespiera precisament no era un d'ells. S'havia de
resoldre la situació, calia convèncer als responsables polítics, amb qui es varen fer
diferents reunions per treure a Moià de la situació en què es troba. Es demanava un
crèdit sindicat i no va sortir pel RD el que proposeu és la mateixa quixotada que varem
fer nosaltres; convèncer polítics, intentar vendre el deute a entitats financeres, i
després parlar amb els tècnics a través de contactes de gent de Moià.
Es varen aconseguir reunions amb el president de Catalunya Caixa, president de
Política financera, etc.
Es va fer molta feina i ara dieu que presenteu això perquè no hi ha hagut res seriós
fins ara, això em fereix. En aquestes reunions el sr. Crespiera hi era present com a
regidor d'hisenda d'aquell moment.
Continuem tenint reunions per seguir les negociacions.
S'han esgotat tots els estaments s'ha arribat al cim, només caldria parlar amb el sr.
Montoro a Madrid.
Les propostes incloses en aquesta moció presentada ja s'estan fent i s'han fet.
La feina s'està fent i no entén el sentit d'aquesta moció. Personalment votarà en contra
i deixa a la resta del seu grup que voti lliurament, perquè no n'han parlat.
Fa mesos que s'hi està treballant, vosaltres no hi heu cregut i ara no entenem perquè
presenteu aquesta moció.
Sra. Tarter.- No ho entenen tampoc, perquè tot el que proposen ja s'està fent i
comunica que s'abstindran en la votació.
Sr. Crespiera.-La intenció era crear consens.
Sra. Tarter.- El consens hi ha sigut des del principi.
Sr. Crespiera.- Nega tenir constància de molts dels passos que es diu que s'han fet i
tampoc hi ha participat. Té una visió que no s'ha avançat com s'havia de fer, sobretot
en prendre decisions. De moment no hi ha res tangible. La proposta no deixa de ser
realista a quinze anys. El deute que tenim hauríem de plantejar si és legítim o no. Els
proveïdors han cobrat. Ho debem a Madrid. Enten que era un proposta per avançar i
feta amb bona fe, buscant treballar per Moià.
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Sr. Navarro.- Sap greu que s'ho hagin agafat malament. Creu que han de dir que sí
per bé del poble, que hem de passar de retrets.
Sr. Torres.-Vol deixar clar que el seu grup no va frenar res, s'està insinuant que el
crèdit sindicat no es va aconseguir per culpa del seu grup. Que en son responsables.
Sr. Alcalde.- No diu això, reitera que el que aporten ara, ho podien haver presentat
abans i haver col·laborat des del primer dia, no ara i dient que els que hi creien no
estan fent res.
Sr. Crespiera.- El temps posarà les coses al seu lloc. Lamenten que manifestin no
acordar la moció.
Sr. Navarro.-Sí que creu que hi han treballat el grup d'AraMoià, el que passa és que
el sr. Crespiera per la seva condició de bancari ha estat més reaci a pensar que no ho
aconseguirem, però no vol dir que no hi treballés.
El Ple municipal amb els vots a favor dels srs/es. Navarro, Crespiera, Fort, Verdaguer i
Torres, en contra dels srs/es. Guiteras, Mascaró, Clusella, Capdevila, Santaeugènia i
Ferrer i amb l'abstenció dels srs/es. Martínez i Tarter no aprova la present moció.
C - CONTROL ACCIÓ DE GOVERN
11. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
DECRETS D'ALCALDIA

Es dóna compte dels decrets d'alcaldia des del núm. 87/2012 fins el núm. 125/2012.
El Ple municipal se'n dóna per assabentat.
12. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
16/01/2013

El Ple municipal se'n dóna per assabentat.
D - PRECS I PREGUNTES

Sra. Verdaguer.- Pregunta perquè no funciona el semàfor de la ctra. de Manresa.
Sr. Capdevila.- Varen trencar un pulsador i salta l'automàtic, està previst arreglar-lo
tant bon punt disposem de pressupost.
Sr. Clusella.- Al PUOSC hi ha una partida per semàfors i esperem poder millorar
aquesta situació.
Sra. Verdaguer.- Demana pel centre obert i previsió d'obertura.
Sra. Mascaró.- Aprovant els pressupostos ara ho tirarem endavant.
Sra. Tarter.- Discrepa que per no tenir els pressupostos no s'hagi iniciat el Centre
Obert, es podia obrir perfectament, perquè els pressupostos estan prorrogats.
Políticament ho vareu decidir així.
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Sr. Interventor.- Explica que un pressupost aprovat dóna molta més seguretat i que
per aquest tipus d'accions s'han de prendre decisions polítiques i contractar amb
terminis més llargs aquests temes que son de continuïtat.
Sr. Fort.- Vol situar-se des d'una altura i entén que les discrepàncies fan avançar i hi
són perquè no parlem prou, però fem un esforç de mirar-ho de més amunt i sense més
egos. Som aqui per coses més importants i per servir la gent.
Sr. Alcalde.- Hi posem molta voluntat, ganes de treballar i hem de tirar endavant.
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeixen dues
intervencions.
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