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Identificació de la Sessió
Número: 7
Caràcter: Ordinària
Data: 16 de juny de 2020
Horari: De les 20.10 a les 22.50 hores.
Lloc: Tots els assistents participen mitjançant medis telemàtics ( videoconferència )

Assistents
Alcalde-President
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià

Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià.
Senyor Gabriel Roselló i Saurí, d’Ara Moià
Senyora Gemma Bisbal i Otero d’Ara Moià
Senyora Laia Bonells i Oliver, d’Ara Moià
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, de Junts per Moià
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, de Junts per Moià
Senyor Jordi Marsinyac i Homs, de Junts per Moià
Senyor Jofre Torras i Soler, de Junts per Moià
Senyora Basharat Changue i Canalejo, de Capgirem Moià
Senyor Dídac Rimoldi i Camí, de Capgirem Moià
Senyora Susana Tapia San Pedro, de PSC Moià

Secretària de la Corporació
Senyora Amparo Vila Corujo
Han excusat la seva assistència
Senyor Sebastià Ferrer i Serra, regidor d’Ara Moià
Senyor Lluís Solé i Diez, interventor de la Corporació
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Regidors/es
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Amb caràcter previ, es comproven els aspectes tecnològics (seguretat, efectiva
participació, validesa del debat i votació) i legals (identificació i situació física dins del
territori nacional) determinats al nou apartat 3. de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Disposició Final 2ª
del RDL 11/2020, de 31 de març, norma per la qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la pandèmia ocasionada pel
COVID-19.
Constatada igualment l’existència del quòrum necessari perquè pugui iniciar-se la
celebració del Ple, el Senyor Alcalde-President de la Corporació obre la sessió i es
procedeix a l’estudi dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, adoptant-se els acords que
es relacionen segons les següents:
Intervencions
Les intervencions han quedat enregistrades en el vídeo de la sessió, certificat pel la
Secretària i custodiat al Servidor a disposició dels Regidors, el qual forma part integrant
d’aquesta Acta a tots els efectes legals, tal com s’expressa als articles 1 i 4 del Reglament
d'Enregistrament i Difusió Audiovisual i Assistència Remota a les Sessions dels Òrgans
Col·legiats Municipals, aprovat definitivament en data 6 de juny de 2018.

Ordre del Dia

S’aprova per unanimitat i assentiment de tots els assistents.

2.

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 20 de maig de 2020

Se sotmet a votació l’esborrany de l’Acta del Ple celebrat el 20 de maig de 2020 i esdevé
aprovada per unanimitat i assentiment dels assistents, amb els vots a favor del senyor
Dionís Guiteras i Rubio, de les senyores Montse Ferrer i Crusellas, Laia Bonells i Oliver,
Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal
d’Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i
Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític
Municipal Junts per Moià; de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac
Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i
San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià.
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1.
Aprovació de l’avançament del dia i l’hora en la celebració del Ple ordinari
corresponent a 15 de juny de 2020.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

3.
Proposta de moció per demanar que s’ajorni temporalment l’aprovació
d’aquesta Proposició de Llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural fins que
no sigui consensuada amb els ens locals i amb els col·lectius afectats
Presentada per Junts per Moià, Ara Moià i PSC Moià.
La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, en la sessió del
dia 19 de febrer de 2020, va acordar establir el seu dictamen sobre la Proposició de llei de
creació de l’Agència de Patrimoni Natural (tram. 202-00036/12), que ha estat publicat al
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 553, de 26 de febrer de 2020.
A la vista del contingut d’aquesta Proposició de Llei, l’Ajuntament de Moià vol posar de
manifest:
Que reconeixem que cal disposar d’un marc legislatiu i operatiu dotat adequadament de
recursos materials i econòmics que permeti mantenir i millorar el patrimoni natural del
territori avui en risc de recessió.
Que aquesta governança de la natura, de la biodiversitat i del seu patrimoni ha de ser
compatible amb el desenvolupament del territori tant socialment com econòmicament així
com una oportunitat i un factor de desenvolupament , però en cap cas una càrrega.

Tal com es diu al preàmbul de la proposició de llei, que l’àmbit de gestió es el 32% del
territori català, protegit pel Pla d’espais d’interès natural, el qual inclou els espais de la
Xarxa Natura 2000 i els espais naturals de protecció especial, com ara els parcs naturals.
A l’article 3, Funcions, és fa menció:
d) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d’espais naturals protegits, cadascun
dels espais, terrestres i marins, que en formen part i el conjunt de la infraestructura
verda que els connecta.
Aquesta menció del punt d) a la infraestructura verda que els connecta, creiem que farà
augmentar l’acció de l’Agència molt per sobre del 32% del territori, duplicant clarament
aquest percentatge i afectant la gran majoria del territori català.
En aquest sentit, cal afegir que el 64% del terreny català està ocupat per boscos (XN2000,
PEIN, infraestructura verda i la resta de sòls forestals), la titularitat dels quals s'aproxima a
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Segons diu l’exposició de motius de la proposició de creació de l’Agència de Patrimoni
Natural, existeix una demanda social creixent de protecció i de gestió del patrimoni natural
del nostre país, una exigència de qualitat de l’entorn natural i una percepció ciutadana
creixent durant els darrers anys, d’acord amb l’enquesta que promou el Departament de
Territori i Sostenibilitat.
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Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

un 70% privada i un 30% pública i, segons s'indica a la DA 5a de l'esmentada proposició
de Llei, l'Agència de la Natura també exerciria accions en els espais agraris, i la superfície
agrícola de Catalunya, ocupa un 30% de la superfície total, sent aquests terrenys en la
seva majoria de titularitat privada. Per tant, des de l’ajuntament veiem que l’Agència de la
Natura incidiria en la major part del territori de la comarca del Moianès, tant en els
terrenys de titularitat pública com privada.
Que els municipis del Moianès no han tingut coneixement directe ni han estat interpel·lats,
de l’esmentada proposició de llei ni per l’acció del Govern, ni pel propi Parlament, ni pels
diferents grups polítics. Ha estat en el moment que la proposició de llei està a punt
d’entrar a votació al Ple del Parlament, quan els nostres ajuntaments i els nostres veïns i
veïnes se n’han començat a assabentar.
Que els municipis són la base de la sobirania i la representació de la societat al territori de
Catalunya i, en aquest cas, les mateixes corporacions locals, i la ciutadania que
representen seran els principals afectats per aquesta nova llei.
Que la llei a desenvolupar ha d’escoltar a totes les parts afectades per la mateixa i ha de
permetre la participació de les mateixes amb la finalitat de que sigui una proposta
acceptada, consensuada i compartida pel territori.

La situació de crisi actual ha fet més patent la necessitat de tenir un territori resilient i viu,
amb un sector primari fort, que fixi persones al territori, generi béns, i serveis, economia
productiva i oportunitats per al desenvolupament de les persones. Els silvicultors, els
ramaders, els agricultors, són un sector estratègic i són els gestors naturals del paisatge i
del territori. Són els que hi viuen i en viuen.
El sector primari es sustenta per professionals dels àmbits de l'agricultura, la ramaderia i
la silvicultura, i aquests són propietaris o arrendataris dels terrenys agrícoles i forestals
sobre els que exerceixen les seves activitats. El Moianès és una comarca on el sector
primari té un gran pes econòmic i la propietat forestal i agrícola gestiona la major part dels
terrenys rústecs de la comarca. El gruix de població que aglutina el sector primari i la
titularitat dels terrenys al Moianès, ha expressat a aquest ajuntament la seva
desaprovació de la proposició de Llei, comunicant que les aportacions realitzades per via
de les entitats que els representen, no han estat considerades, indicant en aquest sentit
que la proposta de llei no ha estat suficientment participativa i integradora amb la realitat
de qui gestiona el territori i qui hi desenvolupa les activitats econòmiques pròpies del
sector agroramader i forestal i, per tant, del sòl no urbanitzable.
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Que al igual que ens ha passat als representants de la societat escollits pel territori, els
representants d'altres parts afectades, entre elles les del sector primari de gran valor al
Moianès tampoc han pogut participar de manera suficient i que cal que ho puguin fer
doncs la seva implicació és també imprescindible.
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Des de la vessant més tècnica de la proposta de llei hauria de resoldre la complexitat
actual existent en la gestió i conservació del patrimoni natural, doncs en l'actualitat, són
diverses les normatives que apliquen, són varis els instruments de planificació urbanístics,
territorials i sectorials que afecten en un mateix sòl i són també múltiples les entitats que
intervenen en un mateix procediment de tramitació d'actuacions i/o activitats que es
desenvolupin en sòl no urbanitzable.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria del nombre legal de membres
assistents, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de les senyores
Montse Ferrer i Crusellas, Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor
Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià; de les senyores Dolç Nom
de Maria Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac
i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià; de la senyora
Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià; i amb l’abstenció de la
senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític
Municipal Capgirem Moià.
Acorda
Primer.
Demanar que s’ajorni temporalment l’aprovació d’aquesta Proposició de Llei
de creació de l’Agència de Patrimoni Natural fins que no sigui consensuada amb els ens
locals i amb els col·lectius afectats.

Tercer.
Que l’elaboració de qualsevol tipus de legislació d’àmbit territorial ha de
comptar necessàriament, i des del seu inici, amb la participació i consens dels
representants del territori: municipis, propietaris forestals públics i privats, silvicultors,
sectors agrícola i ramader, entitats i sindicats vinculats a la matèria així com les entitats
ecologistes, i ha de permetre la implementació dels compromisos del Govern i del
Parlament de Catalunya en matèria ambiental per al compliment obligat de la legislació, i
actuar en coherència amb els compromisos públics de reconeixement de l’emergència
ambiental global i els Objectius de Desenvolupament Sostenible així com els
compromisos legals derivats de les directives europees.
Quart.
Que es garanteixi una representativitat adequada del món local en els òrgans
de la futura Agència de Patrimoni Natural.
Cinquè.
Que des de l’àrea de territori del consell comarcal es creï una comissió de
seguiment de l'Impacte de de la creació de l'Agència de Protecció de la Natura al
Moianès. Aquesta comissió estarà presidida per la consellera delegada de la matèria i
formada per un representant de cada grup comarcal i representants de les entitats del
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Segon.
Que cal donar a conèixer i valorar les repercussions de la llei en els diferents
sectors i institucions territorials.
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Moianès vinculades a l’àmbit de l’Agència per tal de complir l’acord segon d’aquest mateix
manifest.
Sisè. Que aquest acord es faci arribar a : President del Govern de la Generalitat, President
del Parlament de Catalunya, Presidents dels grups parlamentaris, a les entitats
municipalistes ( ACM, FMC, AMI, Associació de Micropobles), Delegació de Govern de la
Catalunya Central, al Consell Comarcal del Moianès i a la resta d’Ajuntaments de a
comarca.

4.
Proposta de moció per tal que l’aplicació de l’IBI a les confessions religioses
vagi condicionada a l'activitat i la eliminació del Concordat que eximeix als temples
cristians del pagament d’impostos.

L’objectiu de la present moció és que els edificis propietat d’organitzacions religioses,
particularment l'església catòlica, l’exempció dels quals no estigui contemplada en la Llei
reguladora d’Hisendes Locals del 2004, paguin el corresponent impost com la resta
d’associacions i ciutadans així com la petició de derogació del marc legislatiu que permet
una excepció fiscal discriminatòria respecte a la resta de la ciutadania. Segons l’acord
entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979,
l’església no paga IBI, en cap cas, “pels temples i capelles destinades al culte;
dependències, edificis i locals annexes destinats a l’activitat pastoral; la residències dels
bisbes, canonges i sacerdots; locals destinats a oficines de la Cúria diocesana i a oficines
parroquials; seminaris destinats a la formació del clero diocesà i religiós i les Universitats
eclesiàstiques que imparteixin ensenyaments propis de disciplines eclesiàstiques; edificis
destinats primordialment a cases o convents de les Ordres, Congregacions religioses i
Instituts de vida consagrada”.
A banda d’aquests edificis, n’hi ha d’altres de propietat de l’església i altres confessions
als quals la llei no els eximeixen cap cas del pagament del tribut.
Atès que l'exempció d'impostos com el de l'IBI o les contribucions especials agreuja la
situació de les arques municipals i pot suposar un greuge comparatiu envers altres
ciutadans.
Atesa la difícil situació financera de l'Ajuntament arrel de la crisis sanitària provocada pel
COVID ha generat una baixada d’ingressos i la necessitat per fer front a la despesa social
per pal·liar les dificultats econòmiques i socials que pateix una part substancial de la
ciutadania.
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Presentada per Capgirem Moià.
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Atès que les institucions religioses reben la prestació dels serveis en igualtat de
condicions que la resta de ciutadans.
Atès que les institucions públiques són de caràcter aconfessional i han de vetllar tant per
la llibertat de culte com pel principi d’igualtat entre ciutadans.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria del nombre legal de membres
assistents, amb els vots a favor de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans i
Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler
del Grup Polític Municipal Junts per Moià; de la senyora Basharat Changue i Canalejo i
del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià; amb els vots
en contra del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de la senyora Montse Ferrer i Crusellas, de
les senyores Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i
Saurí, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià; i amb l’abstenció de la senyora Susana Tàpia
i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià.

Acorda
Primer. Instar al Parlament de Catalunya a què demani al Govern Espanyol la supressió
de l'exempció de l'IBI impost de béns immobles rústics i urbans que s’aplica a l'església
catòlica i altres confessions religioses en totes les seves activitats.

Tercer. Incloure totes les finques producte de la revisió del punt segon, en el padró de l’IBI
per tal que se’ls apliqui l’impost corresponent a l’exercici 2021.
Quart. Demanar al Parlament de Catalunya que s’exclogui el territori català dels Acords
del Regne d’Espanya amb la Santa Seu, especialment i en aquest cas d’Assumptes
Econòmics.
Cinquè. Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament i als diferents grups
parlamentaris.

5.
Moció per a una economia local i una contractació pública: ètica, sostenible i
responsable.
Presentada per Capgirem Moià.
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Segon. Revisar el cens municipal dels béns immobles rústics i urbans registrats a nom
d’entitats i organitzacions dependents de l’església catòlica o d’altres confessions
religioses i determinar aquells que no estan subjectes a l’exempció segons acord entre
l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979 i que,
per tant, són susceptibles d’ésser inclosos al padró de l’impost de l’IBI.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Motivacions
Ens trobem davant d’un nou episodi de la crisis sistèmica capitalista, la darrera va ser la que
inicià al 2008. Amb cada nou episodi el sistema genera més desigualtat que recau sobre tot
sobre les classes populars, així com més destrucció del planeta. Cal sortir de la crisis, sortint
del sistema que la provoca. La Economia Social i Solidària (ESS) és un instrument per fer la
transformació social que tant necessitem, així com una bona transició ecològica.
Que és la economia social i solidària?
Com a moviment, formula una proposta política de transformació social a través de la democratització de
l’economia, l’autogestió del treball, la priorització de les persones per sobre del capital i les relacions basades en
la cooperació i la sostenibilitat de la vida. Aquest propòsit no es queda en un discurs, ja que en el nostre país
existeixen multitud d’iniciatives, en forma de cooperativa, associació, empresa d’inserció, o col·lectius informals,
entre d’altres, que estan fent activitat econòmica basant-se en els principis de la cooperació, el compromís social
i ambiental, el suport mutu, l’autonomia en la gestió, l’emancipació del treball…
L’ESS vol superar el capitalisme modificant l’objectiu de l’activitat econòmica:
● Priorització de la satisfacció de necessitats per sobre del lucre
● Aposta per la propietat col·lectiva i la gestió democràtica
● Compromís amb la comunitat, la sostenibilitat ambiental i l’equitat de gènere
● Funcionament participatiu
● Perspectiva transformadora de l’economia i la societat
Seguint aquesta lògica, els mecanismes de relació entre iniciatives de l’ESS no es basen en la competència, sinó
en la intercooperació i el treball conjunt.
Font: https://pamapam.org/ca/

En aquest sentit també hi ha tots uns principis anomenats “L’Economia del bé comú” o
d’altres com “Slow Moviment” que podem tenir en compte a la hora de justificar i
acompanyar, a nivell teòric, el que motiva de fons aquesta Moció, que no és res més que
millorar les condicions de vida de les nostres veïnes.
“L'economia del bé comú es regeix por una sèrie de valors humans fonamentals que s'haurien d’aplicar a
l’activitat econòmica com són: responsabilitat, transparència, honestedat, equitat, solidaritat, cooperació,
confiança i respecte als drets humans, entre d'altres.”
“En l'economia real actual es mesura l'èxit econòmic amb valors o indicadors monetaris com el producte interior
brut i els beneficis. Aquests indicadors no ens diuen res sobre si hi ha guerra, si es sobreexplota el medi ambient,
si creix la desigualtat, si es respecten els drets humans, etc. De la mateixa manera que una empresa tingui
beneficis no ens indica res sobre les condicions dels seus treballadors, el tracte als seus proveïdors, què
produeix ni com el produeix, ni sobre l'impacte ambiental, social o ètic derivat de la seva activitat.
D'aquesta manera, per orientar l’economia al bé comú cal que les empreses que es guiïn per aquests principis i
valors i que demostrin la seva contribució al bé comú obtinguin reconeixement social i avantatges legals que els
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Cal destacar també, que aquestes organitzacions (tinguin la forma jurídica que tingui) estan
arrelades al territori, desenvolupen un treball de proximitat i en benefici del conjunt de la
societat.
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permetin equiparar-se en el mercat, d'igual a igual amb les empreses orientades a la maximització del benefici
econòmic.”
Font: http://ebccatalunya.cat

També és important aplicar els principis descrits en la “Guia per la protecció i promoció
dels drets humans en la contractació pública”. En destaquem un parell de paràgrafs:
“Els drets humans són drets inherents a tots els éssers humans, sense cap distinció de nacionalitat, lloc de
residència, sexe, origen nacional o ètnic, color, religió, llengua o qualsevol altra condició. Tots tenim els mateixos
drets humans, sense cap discriminació. Aquests drets són interrelacionats, interdependents i indivisibles.” Oficina
de l’Alt Comissionat pels Drets Humans (ACNUDH)
“la contractació pública té una funció estratègica com a impulsora de polítiques socials, econòmiques i
ambientals i, doncs, com a garant dels drets humans. La contractació pública pot promoure pràctiques més
sostenibles i respectuoses amb els drets humans per part de les empreses licitadores, a la vegada que confereix
a l’Administració un rol protector i vigilant d’aquests drets fonamentals reconeguts als textos jurídics de més alt
rang.”
TORNOS, J., FERNÁNDEZ DE LOSADA, A., CALVETE, A., AMBRÓS, J., Guia per a la protecció i promoció dels
drets humans en la contractació pública (2017)
Font: www.993Responsable.org

Precedents
Cal tenir en compte que el ple d’aquesta corporació ja va aprovar una moció en aquest sentit
al 2013, i que son molt pocs els acords que a la pràctica s’han dut a terme. Reproduïm aquí
tant la moció com el debat i votació posterior que consta en l’acta del Ple de data 4 d’Abril del
2013.

La Candidatura d'Unitat Popular de Moià presenta aquesta proposta de moció per a incloure en l’ordre del dia
de la propera sessió ordinària del Ple que es convoqui a l’Ajuntament de Moià, als efectes del seu debat i votació.
Exposició de Motius:
Atès que l'actual situació de crisi econòmica obliga a un canvi de model econòmic i social, tal i com ha estat
reconegut per gran nombre d'institucions polítiques, econòmiques i acadèmiques entre moltes altres.
Atès que l’actual situació de crisi econòmica dificulta l’accés de les persones al treball, l’habitatge, els serveis
bàsics i l’alimentació a causa de les males pràctiques, la irresponsabilitat i/o la inoperància dels anomenats
mercats.
Atesa la incapacitat de les institucions dels sectors públic i privat, amb l'actual model sociolaboral, de corregir les
mancances del propi sistema per a generar ocupació estable i de qualitat.
Atès el reconeixement per part d’organismes nacionals i internacionals del paper de millora de les condicions
socials i econòmiques exercit per part de les cooperatives i altres formes d'economia social.
Atès que l’Assemblea General de les Nacions Unides en la resolució 64/136 va reconèixer que les diferents
formes de cooperatives fomenten la participació de totes les persones en el desenvolupament econòmic i social i
que són un factor clau en l’eradicació de la pobresa.
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Moció de la CUP de Moià per a l'impuls de l'economia cooperativa, social i solidària.
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Atès que aquesta institució va proclamar el 2012 Any Internacional de les Cooperatives i feia una sèrie de
recomanacions, invitacions i sol·licituds a la resta d’institucions públiques per a la promoció i creixement de les
entitats cooperatives.
Atès que l'esmentada resolució considera la capacitat de les cooperatives d'assolir els objectius de plena
ocupació, eradicació de la pobresa i d'integració social de col·lectius desafavorits o en risc d'exclusió social.
Atès que el Parlament de Catalunya va reconèixer les cooperatives en declaració institucional del 5 de juliol de
2012 com “una empresa que pertany als seus integrants, els quals la gestionen per al benefici mutu dels
membres, dels usuaris i de l’entorn. És una empresa democràtica que promou l’ocupació estable i de qualitat, la
responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de
totes les persones, també de les més desafavorides.” Així com que són un dels eixos vertebradors de l’economia
catalana generadora del 4,5% del PIB en ple context de crisi.
Atès que al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades a formes d'economia cooperativa, i que
l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena economia mundial.
Atès que a Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives i moltes altres entitats d'economia social que ocupen
més de 38.546 persones, havent creat 647 llocs de treball nets entre gener i setembre de 2012.
Atès que l’empresa cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia
catalana en el període 2008-2012 degut a les pròpies característiques.
Atès el creixent interès per a la creació i impuls de cooperatives i grups de consum ètic i solidari arreu del país i
en particular a Moià i el Moianès.
Proposem que el Ple Municipal de Moià adopti els següents acords:
1.
Reconèixer la tasca d’interès general que realitzen les cooperatives i altres formes d'economia solidària
en el desenvolupament social i econòmic nacional i internacional així com les potencialitats per a dinamitzar
l’economia local i comarcal.

3.
Instar el Consorci del Moianès a oferir cursos, xerrades, tallers i conferències sobre cooperativisme en
igualtat de condicions que les estructures d’empresa tradicional i la inclusió d’aquest model en les diferents
àrees, programes i al Servei d’Ocupació del Moianès
4.
Elaborar plans de desenvolupament econòmic local i comarcal que prioritzin la fixació de població al
territori, la inclusió de col·lectius amb risc d’exclusió social, i la producció ambientalment responsable a través de
la creació i el suport a entitats cooperatives i grups de consum locals basades en la solidaritat mútua, les
relacions productor-consumidor i la proximitat.
5.
Fomentar el coneixement, l’ús i la creació de cooperatives i altres formes d'economia social en
l’educació formal al municipi i particularment a l’IES Moianès, tal i com han fet diversos centres escolars de
Catalunya tant dins com fora dels currículums i plans d'estudis.
6.
Prioritzar, en la política de contractació de l’Ajuntament, les empreses cooperatives i establir criteris i
condicions referents als drets laborals a l’hora d’adjudicar les contractacions, tenint en compte també l’aspecte
territorial en les contractacions, d’acord amb les limitacions legislatives existents.
7.
Potenciar el consum de productes locals en els menjadors escolars i en iniciatives d’ajudes alimentaries
en serveis socials i bancs d’aliments.
8.
Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social, en l’obtenció
d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis del propi ens local, publicitat als mitjans públics i presència
en mercats, fires o altres espais comercials.
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2.
Establir relacions de col·laboració amb entitats representatives de l'economia social com ho són la Xarxa
d'Economia Solidària, la Cooperativa Integral Catalana, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la
Confederació de Cooperatives de Catalunya i l'Ecoxarxa del Bages.
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9.
Facilitar recursos formatius, administratius, immobles, o altres de caràcter material o immaterial a les
iniciatives de caràcter cooperatiu sorgides al municipi o que generin beneficis col·lectius a aquest o als seus
habitants.
10.
Elaborar, en col·laboració amb el moviment cooperativista, programes destinats a augmentar la
capacitat de les cooperatives per perfeccionar les aptituds dels seus membres en matèria d’organització, gestió i
finances així com l’accés a les noves tecnologies, d’acord amb el setè punt de la resolució 64/136 de l’Assemblea
General de les Nacions Unides.
11.
Promoure la creació i el creixement de cooperatives agrícoles, industrials i de serveis mitjançant l’accés
a fàcil finançament, incentius fiscals i facilitats en inversions d’infraestructures, maquinaria, tecnologia, etc. i
l’enfortiment dels mecanismes de comercialització ja sigui a través de mercats, fires, contractació de serveis o
altres mecanismes, d’acord amb els punts cinquè i vuitè de la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les
Nacions Unides.
12.
Utilitzar i promoure l’ús i el creixement de les finances ètiques i solidàries amb l’objectiu d’aconseguir el
finançament inclusiu, assequible i just de totes les persones i entitats, d’acord amb el punt 9 de de la resolució
64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, començant per la col·laboració i divulgació de projectes i
entitats com Coop57, FIARE o FETS entre d'altres. Així com facilitar la seva implantació al municipi.
13.
Considerar l'ús dels propis recursos del terme o de la generació i consum d'energia per part de
cooperatives com Som Energia o altres per a l'abastiment municipal, garantint el desenvolupament econòmic i
l'autoabastiment energètic en la mesura que sigui possible.
14.
Reconèixer i celebrar el Dia Internacional de les Cooperatives tal com demanen les resolucions 47/90 i
64/136 de l'Assemblea General de Nacions Unides, cada primer dissabte de juliol mitjançant actes formatius,
informatius i de divulgació, la tasca de les cooperatives i altres entitats d'economia social i solidària.
15.
Crear un entorn favorable a la creació, establiment i desenvolupament de les cooperatives,
proporcionant assistència per afavorir els recursos humans, oferint assessorament tècnic i capacitació, així com
promoure l’intercanvi d’experiències i pràctiques en l’àmbit local i comarcal, d’acord amb l’onzè punt de de la
resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 4 D'ABRIL DE 2013.
Sra. Tarter.- Votaran a favor sempre tenint en compte el que la Llei permeti o sigui complint la legislació vigent en
la matèria.
Sr. Alcalde.-Com essència i filosofia és perfecte però hi ha punts que no són
assumibles. Alguns punts inclosos en la moció s’estan fent pel consorci. Hi ha continguts de la moció, que costen
d’assumir, per manca d’infraestructures i si votem a favor no les podrem complir. Revisa alguns dels punts
inclosos en la moció i els comenta. Vol deixar constància que hi ha propostes d’aquesta moció, que no es poden
complir i s’hauria de votar en contra o abstenir-nos, per tant tenir molt en compte que si s’aprova serà sempre
tenint en compte el que la Llei contempla.
Sotmès a votació al Ple de la Corporació per majoria simple, amb es vots a favor dels Srs./Sres. Navarro,
Crespiera, Fort, Verdaguer, Martínez i Tarter i amb les abstencions dels Srs./es. Guiteras, Mascaró, Clusella,
Capdevila, Santaeugenia i Ferrer, aprova la present moció

Per altra banda des de Capgirem Moià - CUP ja hem realitzat diverses aportacions durant
aquesta legislatura demanant aplicar els principis de la Economia Social i Solidaria en
matèria de contractació pública i en l’acció política desenvolupada des de la regidoria de
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CUP Moià
Moià, 18 de febrer de 2013
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promoció economia. Sense anar més lluny vàrem formular un Prec en aquest sentit en el
passat Ple de data 17 d’Abril del 2020.
Justificació
Des de Capgirem Moià - CUP sempre hem defensat la gestió directa dels recursos
públics, tot i això la contractació externa per determinats projectes és inevitable i
necessària. I és per aquest motiu que pensem que aquestes han de ser el màxim de
respectuoses amb societat, el territori, les persones i el medi ambient. Per això pensem
que és imprescindible recolzar i impulsar des de l’administració pública una economia més
justa, ètica i responsable. Cal afavorir un desenvolupament econòmic auto centrat, partint
de les necessitats i de les possibilitats del nostre territori, podem ajuntar una cosa amb
l’altra per tal de resoldre al màxim possible, nosaltres mateixos, les nostres pròpies
necessitats a partir dels recursos dels que ja disposem.
Entenent que des del 2013 ha passat prou temps per desenvolupar algunes pràctiques a
nivell municipal per impulsar mesures encaminades a millorar la economia local en el
sentit platejat en aquesta moció. Que la Economia Social i Solidària ha evolucionat molt
els últims anys a Catalunya i actualment disposem de moltes més iniciatives i experiència
acumulada.

Vivim moments on el concepte de les “Sobiranies” està més viu que mai, doncs la ESS és
una de les estratègies que disposem per tal de assolir aquestes sobiranies: energètica,
alimentària, política, econòmica… d’aquesta manera podem empoderar les veïnes a la
hora de resoldre les seves pròpies necessitats, s'autoorganitzi i autogestioni amb
iniciatives sociocomunitàries que no passin necessàriament per “la economia de mercat” i
possibilitin l'intercanvi i el suport mutu.
Cal que aquesta acció sigui transversal, integral del conjunt de regidories i àrees de
l’ajuntament, i no només de la de Promoció Econòmica. Cal estudiar els recursos que hi
ha en desús al municipi (terrenys, locals buits….) que puguin ser dinamitzats des de la
ESS.
Davant de la presentació per urgència d’aquesta moció, el ple decideix acceptar el seu
examen per unanimitat i assentiment.
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Des de la administració no ens pertoca impulsar aquestes iniciatives però sí que podem
facilitar i impulsar accions concretes centrades en donar a conèixer la ESS, podem
facilitar la contractació d’aquestes iniciatives, podem promoure la participació ciutadana
com a pràctica i exemple que després es pot traslladar amb més facilitat també en la
organització economia privada. Serà difícil que si l’ajuntament no dona exemple aquesta
pugui desenvolupar-se de manera eficient a nivell local.
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Sotmesa a votació del Ple de la Corporació, la moció queda rebutjada, per majoria del seu
nombre legal de membres, amb els vots en contra del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de
les senyores Montse Ferrer i Crusellas, Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del
senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià; així com de la
senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià; els vots a favor
de de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del
Grup Polític Municipal Capgirem Moià les senyores; i l’abstenció de les senyores Dolç
Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi
Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià.

6.

Proposta de moció pel reconeixement públic del dol gestacional i perinatal

Presentada per Capgirem Moià.
El dol gestacional i el dol perinatal són aquelles pèrdues que es donen durant l’embaràs o
el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues en les primeres setmanes de
gestació, en gestacions més avançades (a partir de la setmana 28 de l’embaràs) durant el
naixement o poc després de que aquest es doni.

La consciència de l’entorn social és molt important perquè les famílies puguin obtenir el
reconeixement necessari per a poder elaborar el dol i aprendre a conviure amb la pèrdua
d’un bebè que ha mort abans de néixer o que ha tingut una mort quasi immediata al seu
naixement.
I no només parlem de l’entorn social sinó també la consciència dels professionals de la
salut, sobretot aquelles persones que treballen dins de l’àmbit de la ginecologia i
l’obstetrícia, la pediatria, la psicologia, psiquiatria... En resum, els professionals de l’àmbit
de la perinatologia.
D’altra banda, és important dotar de recursos als professionals que treballen en els
serveis funeraris per poder fer front a una situació que, sortosament, és poc habitual però
que pot succeir.
Cada vegada són més els ajuntaments del nostre país que prenen consciència d’aquestes
situacions i que aposten per dotar al poble d’un espai de reconeixement per les pèrdues
gestacionals o perinatals.
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A aquest tipus de dol se l’anomena “Dol no reconegut” perquè sovint s’infravalora i no es
té en compte el dolor que poden patir les persones que conviuen amb l’absència d’un
nadó que no ha nascut amb vida o que ha mort al cap de poc de néixer.
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08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Amb aquesta moció proposem que el municipi de Moià se sumi al camí que han obert
aquestes poblacions pioneres en donar un espai i, per tant, reconeixement a aquestes
pèrdues.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment dels assistents, que
representa la majoria del nombre legal de membres de l’Ajuntament, amb els vots a favor
del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de les senyores Montse Ferrer i Crusellas, Laia
Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup
Polític Municipal d’Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans i
Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler
del Grup Polític Municipal Junts per Moià; de la senyora Basharat Changue i Canalejo i
del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià; i de la
senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià
Acorda
Primer. L’Ajuntament de Moià dóna reconeixement públic a les pèrdues gestacionals i
perinatals.
Segon. Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament de Moià dotarà al poble d’un
espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua gestacional i
perinatal. Aquest espai de reconeixement podria localitzar-se en un punt que es consideri
adient, dins del municipi.

Quart. L’Ajuntament de Moià, a través de la Comissió del Cementiri, gestionarà l’arrencada
d’aquest projecte. A partir de la creació de l’espai, l’Ajuntament es compromet al manteniment
del mateix.
Cinquè. Un cop l’espai estigui construït, es trobarà un dia per a inaugurar-lo i donar a conèixer
a tots els habitants del municipi l’existència del mateix.
Sisè. L’Ajuntament de Moià es compromet a fer difusió, a través de les xarxes socials, donantho a conèixer als mitjans locals i de la manera que es consideri pertinent, de la creació
d’aquest espai de dol.
Setè. L’Ajuntament de Moià es compromet a donar suport a les associacions destinades a
donar suport en el dol gestacional o perinatal que puguin sorgir al poble o rodalies.

7.

Activitat de control
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Tercer. L’Ajuntament de Moià es compromet a assessorar-se, buscar i trobar quina seria
la millor manera d’expressar aquest reconeixement en l’espai escollit: un arbre, una placa,
una escultura, etcètera.
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08180 Moià
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A) Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 358, de 15 de maig, fins el núm. 436, de
11 de juny.
Es fa constar específicament en acta que s’ha produït un salt a la numeració del decret
367.
B) B) Es dona compte de les Juntes de Govern Local celebrades el 29 d’abril i el 27 de
maig de 2020.
Les intervencions que s’han produït en l’ apartat de Control de l’Acció de Govern han
quedat enregistrades en el vídeo de la sessió certificat per la Secretaria.
El document es troba custodiat al servidor, a disposició dels regidors i regidores, així com
de qualsevol altre interessat. Es publica a la web municipal per al coneixement general i
forma part integrant d’aquesta Acta, a tots els efectes legals.
8.

Precs i preguntes

Les intervencions que s’han produït en l’ apartat de Precs i Preguntes han quedat
enregistrades en el vídeo de la sessió certificat per la Secretaria.

A les 22.50 hores l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc
aquesta Acta.
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El document es troba custodiat al servidor, a disposició dels regidors i regidores, així com
de qualsevol altre interessat. Es publica a la web municipal per al coneixement general i
forma part integrant d’aquesta Acta, a tots els efectes legals.

