ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE NOVEMBRE DE DOS MIL TRETZE NÚM. 14.
Data i hora d'inici: dia 28 de novembre de 2013 a les 20:30
Data i hora de finalització: dia 28 de novembre de 2013 a les 22:00
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort i Vidal
Sra. Sara Verdaguer i Vilaró
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Maria Mercè Monrós i Tarté
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

A - ASSUMPTES A DELIBERAR
1.
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 3/10/2013
24/10/2013

I

L’Alcalde obre la sessió i llegides les actes de les sessions ordinàries de dates tres i
vint-i-quatre d’octubre de dos mil tretze, 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:
ACTA DE 03/10/2013
Sr. Fort.pàg 7. Després de la intervenció del sr. Navarro hi ha una frase despenjada que no sé
què vol dir...
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Secretària Accidental.- És una frase que es veu que em vaig descuidar d’esborrar.
Era una simple nota que ja vaig suprimir.
Sr. Fort.pàg 14. En lloc de posar pensar, has posat penar, ja sé que és una pena, però millor
pensar-ho.
pàg.22. Està a la línia,...hi ha tota una frase que no sé què vol dir. És que no tinc
cobertura..La tenia subratllada però ara...
pàg. 25. També cap al final has posat volem i és podem, aquí canvia el sentit.
Sra. Tarter.pàg. 17. En la revisió del cartipàs als nomenaments de membres de la Junta General,
se’ls tracta de consellers i no ho són.
En el seu nomenament s’hi hauria d’afegir que el nomenament de conseller va vinculat
al que resta de legislatura.
Pàg. 6. Les meves intervencions respecte al c/. Santa Magdalena, penso que estan
molt incompletes i m’agradaria que es completessin més literal seguint la gravació. Hi
falten molts detalls, i potser millor agafar més literal el que vaig dir.
ACTA DEL 24/10/2013
Sr. Navarro.pàgs. 15 a 18. Quan dic que fa dos dies que tenim aquesta situació damunt la taula, jo
també vaig dir que aquest informe estava signat des del 3 de setembre i no ho diu
enlloc. El varem veure dos dies abans però s’havia generat el 3 de setembre.
Sobre els Decrets. Ja ho he aclarit però vaig fer preguntes sobre els decrets que no hi
consten i ja us recordareu que les vaig fer.
Sr. Fort.pàg. 15. La meva intervenció, parlem amb primera persona del plural, “creiem,
podem, sabem” i està transcrit com “creuen, poden,..” eh.. Som nosaltres, sembla que
opinin uns altres i no, és opinió nostre.
Sra. Tarter.pàg. 7. No queda clara la intervenció del nostre grup, referent als impostos, a la
Comissió Informativa hi havia una proposta diferent de la que es va presentar al Ple i
hi vàrem votar en contra. Primer hi havia un coeficient i després en el Ple un altre.
Aquí sembla que simplement canviem de criteri i no, es canvia el criteri perquè la
proposta del Ple era diferent de la de la Comissió Informativa. S’hauria de detallar més
que a la Comissió Informativa hi havia un coeficient diferent i que per això hi vàrem
votar en contra. Degut al canvi hem votat a favor. S’hauria de detallar més
específicament això.
El sr. Alcalde proposa que es resolguin aquests errors material fents la inclusió en les
actes definitives i declara aprovades les actes per unanimitat i ordena la seva
transcripció al llibre corresponent.
2.

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2013
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DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent
i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per suplements de
crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits
d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el
respectiu servei.
Considerant que amb data 14-11-2013, es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 18-11-2013 s’ha emès Informe d’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 18-11-2013 per Intervenció s’ha
informat favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data vint-i-u
de novembre de dos mil tretze, es proposa al Ple l'adopció dels presents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2013 del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent
d’acord amb el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT
Modif. de crèdits 14/2013
INGRESSOS
ALTES
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPITOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL

DESPESES

BAIXES

ALTES
14.901,48 €

BAIXES
73.209,30 €
6.200,39 €
800,00 €

65.308,21 €

0,00 €

0,00 €

80.209,69 €

80.209,69 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.
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Sr. Santaeugènia.- Aquesta modificació és resultat del seguiment del pressupost, per
intentar detectar excedents. Hem d’estar contents que per primera vegada hem tingut
el pressupost controlat i poder introduir millores a nivell de poble.
Explica la destinació de les modificacions que consten a l’expedient:
Dotar de Wifi a tot el poble, dotar d’un ordinador a territori, arreglar paviment c/.
Comerç, tapar l’escala del c/. Francesc Viñas, comprar una aspiradora per l’escola
Bressol, comprar un armari per la Biblioteca, legalitzar la instal·lació elèctrica de la
Biblioteca, canviar el paviment de les Faixes, posar radiadors a una aula de Can
Carner, comprar una sonda dosificadora de clor per la piscina, fa falta un ordinador per
la ràdio, es destinaran diners per reparacions a la via pública, substituir impressores i
altres que consten a l’expedient.
Les baixes de crèdit son majoritàriament, de la partida de policia.
No hem fet abans les actuacions perquè al tenir el pressupost tan just, si sortia algun
imprevist, no el podíem cobrir. Potser anem tard però repeteixo tenim el pressupost
just, sempre poden sortir imprevistos i ara haurem de córrer per fer aquestes
actuacions per finals d’any. També vull remarcar i agrair a tothom les aportacions i el
recolzament per poder fer les obres i les millores proposades.
Sra. Tarter.- Estic molt d’acord amb el que has explicat. S’ha prioritzat l’estalvi que hi
ha hagut, sobretot pel tema de Policia, quines mancances tenien les regidories i del
que quedava en vàrem poder parlar els grups, com tema dels carrers, les voreres,i vull
valorar molt positivament l’entesa entre tots i les aportacions que estem fent tots els
regidors d’anar passant fotografies de coses que veiem, i continuar així i pel que
necessiteu sabeu que estem aquí.
Sr. Navarro.- Nosaltres també ho trobem bé, però jo discrepo amb en Maurici,
perquè tot això ja es podia fer abans. La partida de la PIE que no sé si haurem de
modificar el crèdit, perquè segons el pressupost ho tenim per tornar a Madrid, però
potser en algun Ple ho haurem de canviar... Però com que ho traiem de Capítol I, ja ho
podíem decidir. Fer carrers i posar llambordes a aquesta alçada, que fa fred, ja ho
podíem haver fet. Per l’any que ve podríem ser una mica més agosarats i si tenim
sobrants....ja no dic de la PIE. Potser just passat les vacances, ja no dic el juny, si
teníem aquells sobrants fer-ho en aquells moments, perquè anar-ho dilatant, ara ho
hem de fer amb pressa.
Nosaltres demanaríem una mica més d’informació al moment de fer-ho. Jo ja m’he
queixat d’alguna cosa que ara no trauré aquí, ja sé que es farà ben fet, però pel poble
s’ha vist alguna cosa que no ha agradat massa i aleshores ens ho comenten i com que
no sabia com ho fèiem si ho hagués sabut ho hagués pogut defensar. Si hi hagués més
comunicació, que ho sabéssim tots seria més fàcil. Entenem que s’ha de votar que sí i
fer les millores, que valen la pena.
Sr. Alcalde.- Vull també agrair les aportacions, a veure si ho anem fent millor. Quan
dèiem això de les emergències o els imprevistos mirava el sostre, que això a veure si
no ens costa molts diners, perquè la reserva econòmica per una partida com aquesta
que no sabem amb què ens trobarem, no la tenim i potser haurem de posar alguna
xarxa i això també val diners.
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present
dictamen.
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3.

REDUCCIÓ
DE
L’IMPORT
DE
LA
URBANÍSTIQUES I MULTES COERCITIVES

IMPOSICIÓ

DE

SANCIONS

Sr. Alcalde.- El grup municipal Convergència i Unió ha presentat una esmena al
Dictamen que vol posar a consideració del Ple. La voleu explicar?
Sra. Tarter.- És el punt tercer del Dictamen que voldríem modificar.
Sr. Alcalde.- Llegeixo el punt tercer...
Sra. Tarter.- El que nosaltres demanàvem incorporar és que també es faci la
notificació de l’acord de Ple als veïns que varen denunciar els fets, de què s’estava
realitzant aquesta obres sense les llicències corresponents, bàsicament perquè ells han
estat molt actius, venint a l’Ajuntament a veure com està el tema, fins i tot presentant
instàncies i considero que se’ls ha de fer la notificació d’aquest tema
Sr. Navarro.- Nosaltres no li volem afegir aquest tema, perquè pensem que si ja s’ha
fet aquesta rectificació de l’obra, els veïns que varen denunciar, ja ho han vist. La
multa no la varen pas posar els veïns, la va posar l’Ajuntament. Tampoc sabem de la
legalitat d’avisar o de no avisar, necessitaríem un informe jurídic de si avisar els veïns
o no, i per això no hi afegiríem aquesta “coletilla”.
Sra. Tarter.- El que demanem és notificar-los l’acord de Ple d’avui.
Sr. Fort.- Continuant amb el principi de prudència que tu has exposat en diferents
moments de qualsevol cosa que arribi al Ple que sigui proposat per l’alcalde, revisat
per qualsevol servei d’assessoria jurídica, tècnica, secretari, interventor i el que
vulguis, això no s’hi hauria de posar si no s’ho miren tots aquests assessors i en tot
cas passar-ho per un altre Ple.
Sra. Tarter.- Justament per això s’entra per Registre d’entrada i es va a secretaria i
aquí tenim la secretària accidental que pot donar la seva opinió tècnica de si pot ser o
no.
Secretària Accidental.- Consultat el tema amb l’assessor jurídic, aquesta tarda, no hi
ha cap impediment legal per afegir aquesta esmena al dictamen.
Sr. Fort.- Seguint el principi de prudència que tu has esmentat varies vegades, no és
prudent fer-ho perquè no està per escrit, per tant no estem d’acord.
Sr. Alcalde.- A mi la proposta també m’ha agafat fora de joc i entenc la posició
d’Entesa. Una cosa és una sanció que posa l’Ajuntament a una persona i l’altra és la
denúncia que posen els dos veïns. Hi ha una resolució judicial dient que l’obra estava
mal feta i que s’havia d’enderrocar i esmenar. Entenc que aquesta modificació ni cal
però tampoc és sobrera. La part important ja està solucionada, ha tirat el mur a terra i
Déu ni do el que li costarà, per no haver atès els requeriments que se li varen fer des
de l’Ajuntament, i per tant no sé si cal posar-hi més sang. La meva pregunta seria: si
no li posem fa canviar el vostre vot?. Podem fer arribar l’acord a aquestes persones
sense que consti al dictamen i així tots tenim unanimitat. Els podem trucar i
comunicar-los l’acord i així tenim unanimitat. Voleu que ho faci així?.
Sra. Tarter.- Nosaltres consideràvem que a l’engegar-se arrel de denúncies d’ells, així
veurien que ja està fet, veien l’acord i tema tancat.
Sr. Alcalde.- Voleu que els ho notifiqui jo personalment?
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Sra. Tarter.- És coherent que es notifiqui a tots els afectats, ja que considero que són
part del procediment. Si no li voleu posar, nosaltres no canviarem el sentit del vot, el
nostre grup considerem que s’hi ha de posar.
Sr. Navarro. Diguem que si ara estan contents i ho han vist no cal que ara diguem
que no els ho cobrem tot, no val la pena. Considerem que la mesura era desmesurada
i que ara ja està bé.
Sr. Alcalde.- Doncs retirem aquesta proposta de Convergència i demà el que faré serà
trucar-los, agafo el compromís de trucar-los a tots dos.
DICTAMEN
Vistes les sancions urbanístiques i les quatre multes coercitives imposades al sr Jordi
Soler Vila per incompliment de l’ordre d’enderroc de les obres realitzades a la seva
finca del c/ Mossèn Isidre Dalmau 12 i consistents en :"Encerclat de la parcel·la amb
filada de bloc de formigó fins a una alçada de 2,20 m; Col·locació de filat de 1 m.,
reomplert de terres fins a l’alçada dels últims blocs; construcció de vorera al voltant de
la parcel·la” per import global de 8.002 € de principal,
Considerant que baldament les resistències inicials, el senyor Jordi Soler Vila ha donat
finalment compliment a les ordres d’enderroc decretades, restaurant el mur afectat per
les obres il·legals al seu estat original, segons ha certificat l’Arquitecte Municipal en
data vuit de novembre de dos mil tretze,
Vista la petició verbal formulada per l’interessat per tal que aquests imports de
sancions urbanístiques i multes coercitives li siguin retirats en consideració al fet que
ha donat compliment a l’ordenat,
Considerant que el muntant global de les sancions urbanístiques i multes coercitives
imposades es considera desproporcionat, per l’escassa envergadura de les obres
realitzades, i la intensitat de la reacció municipal,
Atès allò que disposa l’article 230 del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local
de Catalunya, segons el qual els ens locals no es poden avenir a les demandes
judicials, fer transaccions sobre llurs béns o drets, ni sotmetre a arbitratge les
conteses que se suscitin sobre aquests si no és mitjançant acord del ple adoptat per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa del Ple, en sessió celebrada el dia
vint-i-u de novembre de dos mil tretze, es proposa al Ple l'adopció dels presents
ACORDS
Primer.- Condonar l’import de 4.001,00€ corresponent a tres de les quatre multes
coercitives, que no han iniciat la via executiva, imposades al senyor Jordi Soler Vila,
incompliment de l’ordre d’enderroc de les obres realitzades a la seva finca del c/
Mossèn Isidre Dalmau 12 i consistents en :"Encerclat de la parcel·la amb filada de bloc
de formigó fins a una alçada de 2,20 m; Col·locació de filat de 1 m., reomplert de
terres fins a l’alçada dels últims blocs; construcció de vorera al voltant de la parcel·la”
d’un total de 8.002,00€ de principal.
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Segon.- Continuar amb la tramitació de l’expedient de constrenyiment incoat a l’ORGT
per import de 3.957,84€ corresponent a la sanció urbanística i una multa coercitiva
imposades al sr. Jordi Soler i Vila, més els corresponents recàrrecs de constrenyiment i
interessos de demora que hagin generat.
Tercer.- Notificar la resolució presa a l’interessat amb els advertiments processals de
rigor i comunicar-la a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per
al seu coneixement i efectes.
Sr. Alcalde.- Ja ho hem parlat abans l’únic que diria és que la sanció està ben posada,
la quantia es va decidir que havia de ser aquesta, deixar clar que tampoc l’afectat va
presentar recurs ni molt menys, demostrant certa desídia amb aquest tema. Sí que és
veritat que venia tot molt enverinat. Entenem que pagar aquests 3.957,84€ que estan
a l’ORGT, reclamar-li els interessos de tot això és el que hem de fer, no podem
permetre que hi hagi infraccions urbanístiques, una altra cosa és posar la mesura de la
sanció en un cas com aquest. Lamentar que la relació entre veïns hagi estat tan
dolenta, que hagi portat un contenciós, que hagi portat una sentència, que ens
obligava a l’Ajuntament a entrar al domicili i enderrocar-ho. Hem estat en contacte
amb totes les persones afectades, tant amb la que va fer la il·legalitat, això ha de
quedar ben clar, com amb les persones que varen reclamar els seu drets i al final crec
que és una solució salomònica, defensem els interessos del municipi, per tant una obra
que estava denunciada s’ha restablert a la legalitat vigent. Aquesta manca de
diligència per part de la persona afectada i que ha estat sancionada s’ha de pagar, no
pot ser d’una altra manera i el que fem amb aquesta acord és dir, pagues l’import que
tenim a l’ORGT i la resta ja es dóna per pagat, castigat i reparat el dany que s’ha fet,
el deixaríem així. Per tant el nostre vot seria favorable a aquest acord de Ple.
Sra. Tarter.- Sobre l’esmena ja ha quedat clar i remarcar que nosaltres a la Comissió
Informativa hi vàrem votar en contra, perquè no hi havia els informes dels tècnics, o
sigui de l’interventor i assessor jurídic. Una vegada informat favorablement per
aquests tècnics i signat, ens vàrem plantejar què hem de fer ara?. Ahir vespre ens
vàrem reunir amb el sr. Martínez regidor d’Urbanisme en el moment dels fets, aquest
matí ens hem mirat l’expedient tant el d’obres com l’administratiu, la denúncia, la
sentència i ens faltava el tercer tema. Havíem parlat amb l’antic govern i ens faltava
parlar amb l’afectat. Aquest migdia hi hem parlat, perquè ens faltava el seu punt de
vista i ho volíem contrastar, aquest era doncs el tercer tema. Aquest expedient si te’l
mires dius, val com que no va fer cas que pagui, però si te’l mires en el context polític
que hi havia en aquell moment, es veu clarament que ell també es va enrocar en la
seva postura de no cedir ni un centímetre i el govern va aplicar totes les mesures que
tenia al seu abast.
També ja us vaig explicar a la comissió informativa que les multes estan per sota, cosa
que li he explicat a ell que no ho sabia. Hem tingut una conversa molt tranquil·la, molt
correcte, m’ha explicat el seu punt de vista, reconeix que va fer les obres sense la
llicència i també per això es va haver d’actuar. Un cop hem tingut totes les versions,
és per això que he entrat l’esmena a aquesta hora. Li he explicat el que es proposa al
Ple i ja li he notificat que nosaltres votaríem a favor. De multes coercitives no se
n’havien posat mai cap, ara crec que l’Albert n’ha hagut de posar alguna. Penso que és
una lliçó per tots que no s’hagi d’arribar a aquest extrem i com a grup estem contents
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d’haver pogut veure tots els punts de vista i penso que és positiu. En aquell moment
pesaven moltes altres coses. El vot doncs serà que sí.
Sr. Navarro.- Nosaltres ja vàrem dir que el nostre vot seria favorable i com que ja ho
heu parlat tot i molt bé, gairebé no hi puc afegir res més. És d’agrair que des del grup
de Convergència hagin parlat amb l’afectat, perquè és una manera de tancar ferides.
No ho sabíem, però entenem que heu fet una bona cosa parlar amb ell. No cal que
traguem temes passats, els hem d’anar tancant i com més en tanquem millor, no cal
donar-hi més voltes.
Sr. Alcalde.- Molt bé, doncs si us sembla ho posem a votació.
Posat a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el present
dictamen.
4.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 301 AL 340

Es dóna compte dels decrets d'alcaldia del núm. 301 al 340
Sr. Navarro.- Me n’havia apuntat 22 per consultar però considero que n’hi ha que ja
els puc consultar abans i que és més fàcil consultar-los fora del Ple i me’n saltaré uns
quants. Al darrer Ple havia pujat molt a preguntar i semblava que molestava. Ara me’n
saltaré uns quants.
Pregunto pel Decret 301/2013 sobre llicències de parcel·lació escorxador.
Sr. Clusella.- Hi ha una llicència que per tal de donar-la s’ha de considerar com una
sola finca i si no fos així s’incomplirien paràmetres urbanístics.
Sr. Navarro.- Decret 313/2013 sobre padrons d’estrangers també ho desconeixia,
s’han de donar de baixa per força.?
Secretària accidental.- Se’ls envia una carta quan han de fer la renovació de la
targeta i si no responen és quan se’ls dóna de baixa d’ofici del padró d’habitants
Sr. Navarro.- Decret 316 i 319/2013 sobre el sr. Aleix Cervantes. Entenc que el
donem d’alta i de baixa.
Decret 317/2013, sobre una factura de la Hípica, què ens facturen. Ja vaig demanar el
mateix sobre una factura del Golf. Això ho paguem nosaltres, perquè amb la situació
econòmica actual...
Sr. Santaeugènia.- Tant l’una com l’altra, són de les Jornades Esportives. Els nois
van a passar el dia al Golf i en aquest cas a la Hípica. Els nostres monitors no saben ni
d’una cosa ni de l’altra i tot el necessari per a realitzar l’activitat li posa l’empresa que
es visita, fins hi tot els monitors. És la factura de l’activitat d’anar a la Hípica en aquest
cas o al Golf. El casal d’estiu té una quota, que paguem els assistents al casal, que
inclou tot els serveis.
Sr. Navarro.- Segueixo dient que m’agradaria veure les factures, els conceptes que
hi carreguen.
Decret 324/2013 és l’excedència voluntària de la Bibliotecària, però enlloc diu el
temps, vol dir que pot tornar, que l’any que ve haurem de dotar aquesta plaça i
tornarem a anar justos de pressupost.
Sra. Ferrer.- És voluntària perquè l’ha sol·licitada ella per a ocupar una plaça en una
altra administració, en aquest cas a la Biblioteca de Navarcles, però no hi ha reserva
de plaça, per tant només en el cas que durant els dos propers anys l’Ajuntament
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tingués una vacant, no només com a directora, sinó de tècnic, ella hi podria accedir i hi
tindria prioritat, però només en aquest cas. Si no hi ha vacant no té dret a reserva de
plaça i perd el lloc de treball.
Sr. Navarro.- Decret 325/2013 sobre canvis de vehicles, ja me’l vas aclarir.
Vaig veure factures del dinar de Mauer, que jo vaig entendre que els regidors ho
pagàvem nosaltres però veig que si és un dinar extra ho paga l’Ajuntament.
Sra. Ferrer.- La paella del diumenge el compromís era el sr. Martinez feia la paella
però els ingredients els va comprar l’Ajuntament. Al dinar hi estàveu tots convidats.
Sr. Navarro. En una reunió que també hi havia la Maria, no ho vaig entendre així.
També hi ha unes dietes que no entenc. Per anar a canviar de nom un vehicle només
ens va cobrar el ticket de la zona blava.
Sra. Ferrer.- Per anar a canviar els vehicles de nom s’hi va anar amb vehicle de la
brigada, per tant no hi ha dietes. Les altres són per un mobiliari que ens va cedir la
UNED i les dietes són pel dinar de les persones. També s’hi va anar amb un vehicle
municipal.
Sra. Tarter.Decret 303/2013. Calendari Fiscal. Ja és definitiu hem d’esperar confirmació?
Sr. Alcalde.- Jo entenc que ja és definitiu
Sra. Tarter.- Jo entenc que el Decret 324, va associat al 326 i al 328.
Sra. Ferrer.- Pel tema de l’Escola Bressol vull dir que totes les baixes que s’han
cobert, hi ha hagut tres embarassos a l’Escola Bressol, s’han anat encadenant com
s’ha pogut les substitucions. Del personal que està substituint aquestes baixes, la
primera és una noia que l’any passat el mes de juny es va quedar sense aquest lloc de
treball a l’Ajuntament i ara ha pogut tornar a entrar. La segona és una noia que estava
en pràctiques a l’Escola Bressol, ja tenia la titulació, i donat que hi havia bones
referències per part de la direcció se la va agafar per suplir. La tercera persona que
s’ha incorporat ara el cinc de novembre, ho ha fet mitjançant una convocatòria pública,
es varen presentar quaranta persones, es varen seleccionar els currículums i es varen
fer setze entrevistes i al final ha entrat una noia de Sant Fruitós. Durant el procés de
selecció es varen mantenir entrevistes amb les tres darreres candidates, l’Ajuntament i
la directora de l’Escola Bressol, amb preguntes tècniques sobre la matèria i va ser la
directora qui finalment va escollir aquesta persona.
B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
5.
DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL RDL 8/2013 EL QUAL
REGULA LA TERCERA FASE DEL MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS.
Amb la publicació del Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents
contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb
problemes financers, es regula, en els seus articles 1 a 19, la tercera fase del
mecanisme de pagament a proveïdors iniciat amb el RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel
qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un
mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals.
D’acord amb l’article 16 de l’esmentat RDL 8/2013, l’interventor ha d’emetre al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una certificació de les obligacions
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pendents de pagar a proveïdors, sempre que siguin vençudes, líquides i exigibles a 3105-2013. Aquesta tramesa es va efectuar via telemàtica i amb signatura electrònica
digital el dia 15 de juliol, amb un total de 7 proveïdors, 23 factures i un import pendent
de pagar que ascendeix a 69.222,67€ segons Annex I adjunt.
Es dóna compte al ple de la Corporació de les obligacions pendents a proveïdors la
relació dels quals figura a l’ANNEX I.
Sr. Alcalde.- Menys mal que no ens hi hem hagut d’acollir perquè aquest mecanisme
és catastròfic, suposava la intervenció directe de l’estat i el tancament de tots aquells
serveis no obligatoris.
El Ple de la Corporació se’n dóna per assabentat.
6.
CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATES
16/10/2013, 30/10/2013 I 13/11/2013, PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 27 DE
NOVEMBRE DE 2013.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local de dates 16/10/2013,
30/10/2013 i 13/11/2013.
ACTA 30 D’OCTUBRE DE 2013
Sra. Tarter.- Sobre l’acord del canvi de sentit d’alguns carrers de la zona del Saiol, ja
en vàrem parlar a la Junta de Portaveus, ja vaig dir que havia rebut abans una
notificació com a veïna afectada que com a regidora. Demano que si us plau, abans,
se’ns faci una notificació. Els veïns vàrem rebre carta, però no he vist res penjat allà,
ni he vist bans ni res, no sé si es té intenció de....
Secretària Accidental.- Estan tots els avisos penjats i també els Bans a les
cartelleres.
Sr. Capdevila.- Demà es posaran el senyals i el dia dos es començarà, tal i com diu el
Decret, a pintar les ratlles.
Sr. Navarro.- Potser convindria pintar altres coses abans que aquest aparcament. No
sé si hem d’enviar les fotografies també.
Sr. Capdevila.- Aquesta actuació que es fa al Saiol és perquè primer els autocars
quedaven encallats entre els altres vehicles i segon perquè d’aquesta manera
augmenta el número de places d’aparcament
C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Sra. Tarter.- Faig dos precs. El primer, vaig entrar una instància després del Ple del
tribunal de Cuentas demanant l’àudio del Ple, prego que com a mínim se’m contesti la
instància, donant-me copia de l’àudio o be explicant-me perquè no.
L’altre prec en el Ple que parlàvem del Bages Turisme vas comentar que com
Ajuntament de Moià si ens hi volguéssim adherir s’havia de pagar uns cinc mil euros.
Vares dir que ens faries arribar el correu amb les quotes i no el tenim.
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Sr. Alcalde.- Com que no s’ha tirat endavant no ho he fet, però enviaré el mail amb
les quotes.
Sra. Tarter.- Pregunta. El tema de la selecció de la neteja si ja s’ha fet o no. A part
que la gent em preguntava a veure què era, si per escombrar els carrers o què, perquè
com que veu posar Àrea de Territori.
Sra. Ferrer.- En el catàleg la neteja quedava incorporada a Territori i sonava com una
miqueta estrany. Es varen presentar deu currículums i la Cristina, seguint uns
paràmetres els va puntuar i els que varen obtenir més puntuació varen ser
entrevistats. Feta la selecció començarà una noia aquest dilluns.
Sr. Navarro.- Demanaria tenir accés al que es va enviar a l’oficina Antifrau.
Pregunto quan ens reunirem per parlar dels pressupostos, que no ens ho diguin el dia
abans i amb dos dies. Si voleu que votem que sí, no hi posarem pas problemes perquè
aproveu els vostres pressupostos, però si hi volem participar...Quan ja estarà tot fet i
ens ho doneu el dia abans, ens costarà més. Teníem un compromís per anar-nos
trobant i fer el seguiment, entrem al desembre i encara no ens ho hem mirat.
Sr. Santaeugènia.- S’estan acabant de tancar, els tindreu dins la setmana que ve,
uns quinze dies abans del Ple, aquesta és la idea.
Sr. Navarro.- Nosaltres difícilment ens comprometem a votar que sí, perquè amb
aquest termini....el compromís era de treballar-hi i mirar-nos-els. O sigui que els teniu
a punt, governeu sis....
Sr. Santaeugènia.- Els estem acabant tècnicament, us els enviem i aleshores en
parlem.
Sr. Navarro.- Nosaltres hi posarem tots els esforços per mirar-los, però pel proper
ple és just.
Sr. Alcalde.- Una cosa, si ho podem passar ho passem i sinó podem fer un Ple al mes
de gener. Primer us els entreguem, si no passen pel dia vint de desembre, no passen.
Si els grups consideren que no hi ha prou temps, se’n parla, s’estudia i ja es passaran
en un altre Ple.
Sra. Tarter.- És el que ha dit en Joan, no posarem pals a les rodes, amb una
abstenció els dos grups, podeu aprovar el que vulgueu. Si el Joan no arriba a fer la
pregunta ens ho trobem a l’ordre del dia.
Sr. Santauegènia.- No era ni molt menys la idea. Al moment que s’acabin d’elaborar,
s’entreguen i en parlem.
Sr. Navarro.- Jo vaig entendre que participaria en l’elaboració, no que ens el
donaríeu i el discutiríem, però mira és igual, menys feina. Em pensava que a la
Comissió de Comptes hi havia un compromís, però en aquestes reunions que no
s’acaben aixecant actes, no saps ben bé. Jo havia entès que la Comissió de Comptes
es reuniria amb l’Interventor, per començar a fer aportacions cadascú. No s’ha
treballat així. Ja sé que no és la intenció, mai ho és la intenció, però sempre ens la
trobem la intenció. Nosaltres ja podem agafar el compromís, com que ja entenem que
sou capaços de fer-vos-els, ja no hi posarem problemes, tot plegat les nostres
aportacions l’any passat no es varen pas acceptar.
Sr. Santaeugènia.- Només un afegit. El pressupost és totalment tècnic, nosaltres de
moment tampoc hi hem participat. No tenim marge de res, a nivell d’interessos és el
que és a nivell de préstecs també, per tant la preparació és tècnica i quan ens el donin
en parlem.
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Sr. Navarro.- Jo si fos el regidor d’Hisenda m’agradaria intervenir-hi bastant, perquè
penso que políticament es poden dir i fer coses. Potser aquest Ajuntament és més
tècnic i va més bé així, no ho sé.
A la darrera sessió vàrem aprovar la taxa de l’IBI amb el compromís de revisar-ho
abans de final d’any, ningú m’ha explicat res, en Lluís ens ho hauria d’explicar. Si no
ho demano també hagués passat, ho vàrem votar amb aquest compromís. Traient el
27% del valor del poble, aplicant el mateix coeficient cobrem el mateix. Amb en Lluís
hem fet supòsits d’exemples que m’ha passat i em costa d’entendre. Que al final no
fem una cosa malament
Sr. Santaeugènia-Amb el mateix coeficient no cobrem el mateix, cobrem seixanta mil
euros menys.
Sr. Navarro.- Hem fet supòsits de finques, amb la Maria i algú pagarà menys però
algú pagarà molt més. En Lluís em va dir que el que pagaria més pagaria un 5% més.
Ahir devíeu anar a aquesta reunió no?, que potser us varen explicar més coses.
Sr. Clusella.- Us explico sobre la reunió que no tenia res a veure amb això que
parlem. Ens varen convocar a dotze Ajuntaments i ens varen explicar que cadastre en
un afany de ser el màxim de bons i de fer bé la seva feina, i per tal que la informació
cadastral estigui al dia, estan preveient un projecte que en diuen em sembla regulació,
que consisteix en què durant quatre anys volen executar un projecte a tots els
municipis d’Espanya, per tal de revisar dades de les finques del municipi, no
augmentar preus, sinó detectar errors o altes que no s’han fet.
Sr. Santaeugènia. Nosaltres esperàvem que en aquesta reunió ens expliquessin com
realitzarien la baixa dels valors de les vivendes i ens trobem que ens expliquem que el
Ministeri d’Hisenda està fent lluita contra el frau. Simplement aniran a buscar finques
cadastrals que estan edificades i no els consta, obres noves que no s’han declarat,
ampliacions d’habitatges no donades d’alta, coses així. Ho faran entre 2014 i 2017 i es
fa si o si. No es va parlar del valors. Un moment al final vàrem parlar amb l’Olariz i ens
va confirmar les dades que ens han passat del coeficient i ens ho hem de mirar.
Sr. Navarro.- Alguns valors es redueixen i hauríem de saber quins.
Demano sobre l’EACAT, i els documents que s’hi registren. També demano que als
registres de sortida que de vegades només s’hi adjunta l’ofici i no la resta de
documentació que es tramet, s’hi escanegi tot i així tenim tota la informació.
Secretària Accidental.- L’EACAT, és una plataforma a la que s’hi accedeix amb uns
codis i tot el que hi arriba es registre d’entrada. S’ha recordat a tot el personal la
necessitat d’adjuntar tota la documentació als registres de sortida.
Sr. Navarro.- Sobre el carrer de Santa Magdalena, vàrem tenir una Junta de
portaveus on l’Albert ens va dir que es faria la votació d’una manera i s’ha fet d’una
altra manera, no costava gaire haver-ho dit. A més es parla que ho fem tots els grups i
que ho hem acordat tots i nosaltres no hem acordat la manera de fer-ho. Vàrem
acordar fer el carrer, la resta no. Surts al carrer i els veïns t’ho expliquen i no en saps
res. Si el dilluns ho diem d’una manera i aleshores es canvia no costava res passar un
mail amb l’escrit enviat al veïns
Sr. Clusella.- Demano disculpes però vaig crear un grup de mails de tots tretze
regidors i no m’ha funcionat, era el primer mail que us enviava. La raó del canvi va ser
un registre d’entrada que ho va fer variar. Demà reenviaré aquest mail que em sap
greu que no hagi arribat a tothom.
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Sra. Tarter.- A mi em vares reenviar el mail. Vàrem votar a favor del carrer però
també vàrem deixar molt clar que respectàvem la voluntat dels veïns i que si votaven
que no, es faria marxa enrere. Sobre aquest esborrany es recalca molt que tots els
grups volen fer això, i voldria que es digués que nosaltres ho vàrem vincular a la
decisió final, que el mur sí, però el carrer es deixava a la decisió dels veïns. No trobo
gaire adequat que se’ls digui que l’Ajuntament perdrà aquests cent mil euros de
subvenció. Potser l’error el vàrem cometre quan vàrem demanar una sola subvenció al
PUOSC, en comptes de demanar-ne una pel mur i una pel carrer, potser encara es pot
fer.
Sr. Alcalde.- Vares estar a la reunió amb els veïns, la Mercè també com a part
afectada. Vàrem deixar molt clar que la decisió final la tenen els veïns i fins i tot un veí
que és el que més es queixava i qui ha de pagar més, li vàrem deixar molt clar que hi
diria la seva opinió i li ponderem el vot en funció del que ha de pagar. Demostrar més
clarament que el que volem és escoltar els veïns no ho he vist mai enlloc. En el que
vàrem insistir era que hi havia un acord de ple, que l’obra la volíem fer però que
estava totalment supeditada a la decisió dels veïns.
Tècnicament tu ja expliques això del PUOSC, però hem de pensar que partim d’un
PUOSC que es va demanar fa molt de temps i que crec que som el primer Ajuntament
que vàrem anar a explicar que un PUOSC s’havia de modificar i s’havia d’adaptar a la
realitat que tenim ara. Això ens va portar a tenir reunions amb el secretari general,
director general i amb la gent més tècnica del Departament de Governació, per tant no
sabíem com sortiria perquè el que anàvem a demanar era absolutament nou i ni el
propi Departament de Governació s’havia plantejat fer-ho així. Aquest seria el context
per tenir-ho clar.
Sr. Clusella.- Sobre demanar dues subvencions, ni ens ho vàrem plantejar. Si ho
recordeu quan parlàvem del PUOSC jugàvem amb què teníem recursos que venien de
dos programes: general i equilibri territorial. Per la normativa de PUOSC ens permetia
que si combinàvem amb una obra, la subvenció procedent de dos programes diferents,
podíem sobrepassar el 65% que és el màxim que tenim com a població pel nombre
d’habitants d’aquell PUOSC. Aquestes actuacions que combinàvem de dos programes
ens permetien arribar fins a més percentatge, màxim és el 95%. Un dels dos
programes és el general que et serveix una mica per tot i l’altra és l’equilibri territorial.
Justificar l’equilibri territorial entràvem en uns criteris que han servit per eficiència
energètica, temes culturals i molt puntuals per dir alguna cosa, un semàfor no podia
anar al 95% perquè només podia anar amb programa general no tenia sentit que hi
entrés l’equilibri territorial. En aquesta actuació del carrer, hi vàrem fer entrar
l’equilibri territorial, pel Parc, que és noucentista, que té un interès cultural i que el
mur forma part d’aquest parc i extensivament aquest mur ens ha permès tenir aquest
privilegi de passar del 65% per a l’actuació del carrer. Això és l’avantatge d’haver fet
un sol pack i això ens permet que de l’actuació total els veïns acabin tenint una
participació del 23% i que la resta el puguem fer des de l’administració.
Sra. Tarter- El dubte que tenia era això, no?. El projecte es va planificar amb les
dues fases i en canvi la subvenció és un sol pack, perquè aquí tampoc es va preveure
aquesta possible separació.
Sr. Alcalde.- És que tampoc no existia aquesta fórmula, és complicat això. Sobretot
ha estat l’Albert que s’ho ha treballat, i que a més s’havia d’adaptar i que el programa
és molt clar.
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Sra. Tarter.- Faig un prec al grup Entesa. Som amics al Facebook i quan feu els
resums dels plens, hi ha algun tema o alguna votació per part nostre que està
malament. Heu especificat un tipus de vot i és una altra cosa, que us ho mireu. Jo
m’ho llegeixo tot, fins i tot la carta d’en Dídac, imagina’t si tinc ànims. No opinaré. Ja
passaré un correu. Potser millor que “linkéssiu” l’acta oficial una vegada penjada.
Sra. Petitbó.- Pregunta. Heu treballat sobre el que vàreu comentar de canviar la
Companyia d’aigües d’edifici?.
Sr. Clusella.- S’està estudiant, tenim un primer encaix però es treballa en la idea.
Sr. Alcalde.- Aquesta primavera s’acaba el contracte de lloguer.
Sr. Fort.- Sobre el tema del Club en diverses ocasions ens heu explicat o ens heu
comentat que s’està gestionant. Era per saber en quin punt està, si teniu reunions,
contactes, si s’espera que hi hagi algun tipus de proposta o solució.
Sr. Alcalde.- S’han fet les consultes al tribunal de Cuentas i a la Sindicatura i està tot
molt accelerat.
Sr. Fort.- Una cosa que està molt accelerada, vol dir que va molt ràpida, però avança
o no avança.?
Sr. Alcalde.- Està accelerada en l’aspecte que tots tenim molt clar que hi ha d’haver
autorització tant per part de la Sindicatura com del Tribunal de Cuentas i altres ens
com pot ser Política Financera. Està accelerada aquesta part sobre l’autorització,
perquè ens donin una resposta. No ho puc explicar en el Ple, perquè pot generar falses
expectatives, després si vols t’ho explico.
Sr. Fort.- Sobre l’aprovació del Concurs de creditors de Moiàfutur al Ple, això
significava que s’ha de posar en marxa, s’ha de posar en valor, que es diu, els actius
que tenen, etc. S’ha començat a fer alguna cosa, reunió contacte. La superfície
comercial o etc. etc., com està això?
Sr. Alcalde.- L’important era tenir la resolució final del concurs de creditors. Avui li
han comunicat al Miquel Colom la resolució inicial del Jutge. Encara no ha acabat el
procediment perquè crec recordar que hi ha vint dies per a presentar al·legacions. Ja
us avanço que el Jutge ho ha acceptat, ens ha aprovat el concurs de creditors i ara ens
falta esperar el termini d’al·legacions per si algú en presenta i això ens ho encalla. En
principi però, el pas més important ja està fet. A mitjans de gener segur que ja està
tot tancat i a partir d’aquí ja podem començar a mirar totes les actuacions, perquè
sense tenir la certesa de amb qui has de parlar o què li has de prometre, o què has de
negociar quan encara no saps com acabarà això, és delicat.
Sra. Tarter.- I constituir el Consell.
Sr. Alcalde.- Evidentment. Això en Miquel ho està treballant, ha d’estar acabat tot a
l’hora.
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeixen
intervencions.
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