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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET DE FEBRER DE DOS MIL CATORZE             
NÚM. 3 

 
Data i hora d'inici: dia 27 de febrer de 2014 a les 21.35 hores 
Data i hora de finalització: dia 27 de febrer de 2014 a les 21.48 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. Juan Maria Navarro i Clarà  
Sr. LLorenç Fort Vidal 
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau 

Sr. Josep Pladevall i Moya 
Sra.  Sara Verdaguer Vilaró 

Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
Sra. Maria Mercè Monrós i Tarté 
 

Excusen la seva absència 
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés  

 
Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 

 
O R D R E   D E L   D I A 

 
1. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA LLEI DE MOROSITAT 15/2010 

DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DELS INFORMES DE MOROSITAT 
DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ 
CORRESPONENTS AL 1ER, 2ON, 3ER I 4RT TRIMESTRES DE 2013. 

 
Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 

de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials i que estableix a l’article 4 l’obligatorietat d’elaborar i 
trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat Autònoma, els 

informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos pel pagament de les 
obligacions de cada Entitat Local.  
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Es dóna compte al ple de la Corporació dels informes de morositat de l’Ajuntament de 
Moià i del Museu Municipal de Moià corresponents al 1r, 2n, 3r i 4t trimestre de 2013, 

la relació dels quals figura a l’expedient. 
 
El Ple de la Corporació se’n dóna per assabentat. 

 

2. FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL 

CONTRA LA “LEY 27/2013 DE 27 DE DICIEMBRE DE RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL”. 

 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta-cinc anys de la constitució dels 

ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual 
van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, 
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i 

d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi 
ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels 

fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment 
de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius 
i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i 

ciutadanes. 
 

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de 
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el 
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, 

de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives 
socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 

 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i 
adequat. Durant aquests quasi bé trenta-cinc anys les hisendes locals han estat 

l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les 
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten. 

 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. 
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta 

a aquesta emergència social. 
 

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de 

l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense 
precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis 

que donen els ajuntaments. 
 

Trenta-cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un 
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la 

capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el 
control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la 
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detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de 
pobles i ciutats de Catalunya. 

 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei 

que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que 
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament 

de residus i l’enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim 

local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància 
merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual 

marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la 
Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de 
competències i d’eficàcia en la redistribució. 

 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 

campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món 
local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir 

serveis de proximitat. 
 

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la 
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la 
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de 

la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals. 
 

Fonaments de dret 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 

l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 

constitucionalment garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa 

de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera 

prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter 
preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat. 
 

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS: 
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PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text 
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley 

Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
 

SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a 
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 

petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la 

delegació necessària. 
 
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els 

tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a 
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a 

favor de la Procuradora Doña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre 
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament 
de Moià, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia 

local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de 
desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 

seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva 
execució. 
 

Sr. Alcalde.- Com estan fent la majoria d’Ajuntaments catalans, i suposo que tots, es 
proposa aprovar aquest acord per presentar una queixa formal i multitudinària i 

unitària davant l’Estat, per aquesta Llei que se n’ha parlat tant i que no té ni consens 
en els mateixos municipis on governa el partit Popular, cosa bastant surrealista, volem 
demostrar manifestar-nos clars i implacables contra aquest nou atac, que potser és el 

més bèstia que es fa des de l’Estat per recentralitzar la governança, els drets del 
ciutadans i l’Estatut d’Autonomia, per tant, crec que és un acte de responsabilitat 

aprovar aquesta queixa que va contra el nostre autogovern 
Sra. Tarter.- Remarcar la importància de l’adhesió que han engegat les entitats 

municipalistes i la importància de fer un front comú, que ens porta a presentar Recurs 
al Constitucional per a preservar l’autonomia local, per tant,  hi estem totalment 
d’acord. (No s’ha gravat) 

Sr. Navarro.- Nosaltres també hi estem d’acord, esperem que aquest acord serveixi 
realment per tirar-ho endavant. 

 
El Ple de la Corporació per unanimitat aprova la present proposta. 

 

3. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES ALS PLECS DE 
CLÀUSULES DELS TREBALLS DE FINALITZACIÓ DEL POUM 

Vistes les consultes formulades en relació al plec de clàusules econòmico- 
administratives particulars del concurs per a l’adjudicació dels treballs de finalització 
del POUM de Moià. 
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Atès que per garantir el màxim nivell d’igualtat en la concurrència competitiva 
d’ofertes, es considera imprescindible de donar resposta per escrit a les diverses 

consultes formulades i publicar les respostes donades al Perfil del Contractant per a 
general coneixement dels licitadors amb antelació suficient a la data d’expiració del 
termini de presentació de propostes. 

 
Considerant, amb més raó, que algunes de les preguntes formulades obliguen a 

introduir esmenes al plec de clàusules del contracte, la qual cosa determinarà la 
reobertura d’un nou termini de presentació d’ofertes. 
 

Es proposa al Ple de la Corporació, en exercici de les competències que té atribuïdes 
per la legislació de règim local, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la resolució de les consultes formulades en relació al plec de 
clàusules del contracte de finalització dels treballs del POUM de Moià que figura a 

l’annex d’aquesta resolució. 
 
SEGON.- Publicar la resolució presa al Taulell d’Edictes i al Perfil del Contractant per a 

general coneixement i donar-ne trasllat individual als consultants per mitjà del correu 
electrònic que hagin designat. 

 
ANNEX: 
 

RESOLUCIÓ DE LES CONSULTES FORMULADES EN RELACIÓ AL PLEC DE 
CLÀUSULES DEL CONCURS DELS TREBALLS DE FINALITZACIÓ DEL POUM DE 

MOIÀ. 
 
Pregunta 1: Ens adrecem a vosaltres per si podeu aclarir-nos exactament a quines 

parts de la tramitació del POUM i dels treballs a realitzar per part de l'equip redactor, 
es corresponen cada una de les fases del programa de participació que es presenta en 

el plec de condicions. 
Concretament no acabem de comprendre a quines parts dels tràmits de redacció es 

corresponen exactament les subfases de la fase de debat ciutadà i aportacions: 
4.5.3.1. Abans de l’Avanç. 
4.5.3.2. Amb l’Avanç aprovat. 

 
Resolució de la consulta:  

La fase 4.5.3.1 “Abans de l’Avanç” es correspon amb la fase  de l’article 6 apartat 
2.2.1, que concedeix un termini de tres mesos al contractista per lliurar l’Avanç de 
Planejament. Tal i com estableix l’article 6 apartat 2.2.8, durant aquest termini de 3 

mesos s’han de realitzar les fases de Tallers inclosos dins el programa de participació 
ciutadana. 

La fase 4.5.3.2 “Amb l’Avanç Aprovat” es correspon al període de temps comprès entre 
el lliurament de l’Avanç de Planejament i la redacció de l’informe dels escrits de 
suggeriments i alternatives de planejament i document de criteris, objectius i solucions 

generals de planejament a que fa referència l’article 6 apartat 2.3 del Plec. Tal i com es 
descriu a l’article 6 apartat 4.5.3.2 del plec, un cop aprovat l’Avanç de Planejament, 
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s’han d’organitzar i celebrar reunions i debats de presentació d’aquest Avanç i el seu 
resultat s’ha de recollir en l’informe de suggeriments suara esmentat. 

 
Pregunta 2: En el Plec de bases per a la contractació dels treballs de finalització del 
POUM de Moià, i amb caràcter previ als mateixos, hi ha l’acord d’aprovació de 

l’expedient de contractació d’aquests treballs. 
A la pàgina 4 (primera de l’acord) i en el penúltim paràgraf de la mateixa s’hi diu: 

“Amb més raó, els treballs lliurats per Enginyeria Inalba, S.L. són manifestament 
millorables, la qual cosa recomana sotmetre’ls a una revisió en profunditat per tal que 
assegurin el millor resultat possible i la superació de la tramitació a la qual s’han de 

sotmetre amb garanties d’èxit.” 
Es correcte interpretar que l’Ajuntament disposa d’un document complet per a 

l’aprovació inicial, amb tots els continguts exigibles: documentació ambiental, estudis 
de viabilitat i de sostenibilitat econòmica, estudi d’inundabilitat, estudi de mobilitat 
generada, memòria social, catàleg de masies i cases rurals, catàleg del patrimoni, 

etc.?, independentment que es vulgui revisar i millorar el contingut de les propostes 
d’ordenació del POUM, i amb elles els documents annexos citats, en la mesura que 

resultin concernits per les modificacions? 
 
Resolució de la consulta:  Els treballs lliurats per Enginyeria Inalba que el 

contractista haurà de revisar en profunditat i actualitzar,  en compliment de l’establert 
per l’article 2 del Ple de Clàusules, estan a disposició dels licitadors  a la web municipal 

a  l’adreça següent: http://www.moia.cat/material_vari/poum.html 
 
Pregunta 3: Volia comentar si vàreu fer la consulta pel tema del que vàreu posar en 

l’art. 12, punt 3.1, on en la fórmula dieu que hi hauran ofertes que podran ser 
rebutjades del procediment de licitació per haver estat declarades desproporcionades o 

anormals per l’òrgan de contractació (temerària), i enlloc surt quin és el sistema 
perquè sigui declarada temerària la proposta. 
Hi ha concursos que han tramès una nota aclaridora especificant què entén l’òrgan de 

contractació com a baixa temerària. 
Crec que per a tots els concursants seria un element que donaria  un aclariment sobre 

aquest punt. 
 

Resolució de la consulta: El plec de clàusules ha estat objecte d’esmena en aquest 
punt mitjançant la incorporació dels criteris determinants de la presumpció de 
temeritat de les baixes desproporcionades o anormals. 

 
Pregunta 4: 1.1 No hem trobat a la documentació de l’ANNEX I al que fa referència 

l’apartat 2.8.2 pàgina 13 de l’article 6 
 
Resolució de la consulta: L’expressió ANNEX I de l’apartat 2.8.2 de l’article 6, és 

errònia. El plec de clàusules s’esmenarà suprimint aquesta referència. 
 

Pregunta 5: 1.2 Apartat 7.2.9 article 10 pàgina 17: ja no paguem IAE. Què vol dir 
declaració censal? Es pot substituir per un certificat de col.legiació? 
 

http://www.moia.cat/material_vari/poum.html
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Resolució de la consulta: Tal i com explica clarament l’apartat 7.2.9 de l’article 10, a 
falta de rebut de l’IAE el que cal aportar és una declaració censal d’alta en el registre 

fiscal corresponent, més coneguda com el model 036 de l’Agència Tributaria. 
 
Pregunta 6: No queda clar el redactat de baixa temerària  

 
Resolució de la consulta: El plec de clàusules serà esmenat mitjançant la introducció 

dels criteris de qualificació com a temeràries de les baixes desproporcionades o 
anormals. 
 

Pregunta 7: 7.2.2. Entenem que no cal que presentem cap poder, ja que qui fa 
l’oferta és qui consta com a representant de l’empresa a les escriptures i adjuntem el 

DNI autenticat. 
 
Resolució de la consulta: En el cas que la persona signant de l’oferta figuri 

identificada com a administrador de la societat presentant a les escriptures socials 
corresponents, no cal, en efecte, presentar cap poder de representació de la societat 

perquè la capacitat per representar-la es dedueix de les pròpies escriptures. 
 
Pregunta 8: 7.2.3. Les escriptures demanades en aquest punt entenem que poden 

ser fotocòpies oi?, ja que no especifica que hagin de ser autenticades (com si que es 
demana pel DNI del punt 7.2.1). 

 
Resolució de la consulta: El Plec de Clàusules serà esmenat en aquest punt en el 
sentit que les escriptures que es presentin han de ser compulsades per una autoritat 

administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. Per facilitar la 
presentació d’ofertes, l’Ajuntament de Moià ofereix gratuïtament els serveis de 

compulsa als licitadors interessats mitjançant exhibició dels originals i certificació dels 
documents acarats per la Secretària municipal. 
 

Pregunta 9: 7.2.4. El número d’identificació fiscal és un imprès en blanc i negre en A4 
que ens va fer arribar l’AEAT en el seu moment. És suficient oi? 

 
Resolució de la consulta: El número d’identificació fiscal és en efecte, el document 

lliurat per l’Agència Tributaria en blanc i negre, si es tracta d’un número d’identificació 
fiscal recent. 
 

Pregunta 10: 7.2.5. Per aquesta declaració disposeu d’un model o annex? O és 
suficient que la generem nosaltres al nostre criteri si indica tot el què s’especifica al 

Plec? 
 
Resolució de la consulta: El Plec de Clàusules serà esmenat mitjançant la inclusió 

com a Annex 1 del mateix, del Model de Declaració Responsable corresponent. 
 

Pregunta 11: 7.2.6. Aquesta consulta és idèntica a la consulta precedent.  
 
Resolució de la consulta: Idem anterior. 
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Pregunta 12: 7.2.7. És suficient amb una declaració de l’empresa de la xifra de 
negoci dels tres últims anys? O cal justificar-ho amb els comptes anuals, per 

exemple?. 
 
Resolució de la consulta: La declaració de la xifra de negocis dels tres últims anys 

és suficient per acreditar aquest requisit i no cal aportar els comptes anuals 
justificatius. 

 
Pregunta 13: 7.2.9. Si no s’està en l’obligació de fer el pagament de l’IAE segons la 
normativa actual, és suficient adjuntar una còpia del model 037/036? 

 
Resolució de la consulta: En el cas de no estar subjecte a l’IAE s’ha de presentar el 

model 036. 
 
Pregunta 14: Entenem que com que no s’especifica en el Plec, és suficient aportar 

tota la documentació requerida a dins de cada sobre sense incloure un índex inicial o 
fulla única relacionant tota la documentació? 

 
Resolució de la consulta: El Plec de Clàusules serà esmenat en el sentit que la 
documentació requerida que s’ha d’introduir a cada sobre vagi precedida d’un índex. 

 
Pregunta 15: Saber si serveixen les Modificacions de Plans Generals en les que s'hagi 

treballat en els últims tres exercicis. 
 
Resolució de la consulta: Tal i com estableix amb tota claredat l’apartat 2.4.1 de 

l’article 3 del plec, constitueix un requisit indispensable que l’Arquitecte i els llicenciats 
en Dret i Ciències Econòmiques hagin participat en la redacció d’un POUM d’un 

municipi de població compresa entre 1.000 i 30.000 habitants, no essent suficient, per 
consegüent, disposar únicament d’experiència en la redacció de Modificacions de Plans 
Generals. 

 
Pregunta 16: Aquest anterior requisit (certificat d’haver format part de l'equip 

redactor d'un POUM d'un municipi entre 1.000 i 30.000 habitants aprovat 
definitivament segons la Llei d'Urbanisme de Catalunya de 2002 o posterior) a qui es 

sol·licita concretament? 
 
Resolució de la consulta: El Plec de Clàusules serà modificat en el sentit que 

l’acreditació d’aquest requisit s’ha de realitzar necessàriament mitjançant la 
presentació d’un certificat expedit per l’Ajuntament del municipi per al qual s’hagi 

redactat el POUM 
 
Pregunta 17: Al punt 3.2.1 de l'article 3-Equip de Treball diu: "Pel que fa al Llicenciat 

superior amb formació de tercer cicle en Comunicació i/o Participació....". Agrairia 
aclariment sobre aquest punt; quina és la titulació sol·licitada. 

 
Resolució de la consulta: El Plec de Clàusules serà esmenat en aquest punt 
requerint que l’expert en comunicació ha de posseir una titulació de llicenciat o graduat 

en una carrera universitària idònia per als fins dels treballs de participació que s’han de 
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realitzar i un màster o postgrau en una disciplina del coneixement tanmateix idònia als 
fins expressats. 

 
Pregunta 18: Som un conjunt de professionals independents, els quals tenim previst 
de fer l’oferta a través de la directora de l’equip, en aquest cas jo mateixa,  que 

assumiria la gestió del contracte i la facturació dels diferents membres de l’equip 
redactor. 

 
Resolució de la consulta: L’oferta pot ésser presentada per una persona física o per 
una persona jurídica.  

En el cas de persones físiques, hauran de subcontractar els professionals necessaris 
per reunir l’equip mínim de treball exigit pel Plec de Condicions. 

Les relacions de naturalesa contractual s’establiran únicament amb la persona física  
que hagi presentat l’oferta, sense que sigui possible que les persones que aquesta 
subcontracti per la realització dels treballs puguin facturar els seus treballs a 

l’Ajuntament.  
En el cas que constitueixin una unió temporal d’empreses s’hauran de complir les 

formalitats i reunir els requisits establerts per al legislació de contractes del sector 
públic. 
Si en l’oferta s’anuncia la constitució d’una UTE, l’ajuntament exigirà com a condició 

prèvia a l’adjudicació del contracte que aquesta es formalitzi en escriptura pública i 
que es designi el corresponent representant. 

 
Pregunta 19: En el punt 3 del Sobre 1 es demana l’escriptura de la societat que 
consti el darrer objecte social vigent. En el nostre cas, no tenim constituïda una 

societat. Com hauríem de complimentar aquest punt?. Quines alternatives tenim?. 
 

Resolució de la consulta: Poden presentar ofertes a la licitació tant les persones 
físiques com les persones jurídiques. En el cas que presenti oferta una persona física 
no cal que tingui constituïda cap societat, podent-la presentar a títol d’empresari 

autònom. En tot cas si es tracta d’una persona física, vindrà obligada  a subcontractar 
pel seu compte i risc els professionals necessaris per completar l’equip mínim de 

treball exigit pel plec de condicions del contracte i identificar-los clarament en la seva 
proposta. 

 
Pregunta 20: El Col.legi d’Arquitectes de Catalunya considera que la valoració de 
l’oferta econòmica en un percentatge del 45% és excessiva i no hauria de superar el 

20% o com a molt el 30% del contracte. 
 

Resolució de la consulta:  L’atribució d’un percentatge del 45% a aquest criteri de 
valoració es considera més que raonable, tenint en compte les circumstàncies 
econòmiques en què es troba l’Ajuntament de Moià i la conveniència d’obtenir una 

baixa elevada en el preu del contracte.  
 

Pregunta 21: El Col.legi d’Arquitectes de Catalunya considera que no té sentit que el 
requisit de solvència específica que es demana consistent en haver redactat un POUM 
de municipis amb una franja de població compresa entre 1.000 i 30.000 habitants 

perquè els arquitectes que han redactat POUMs per municipis de franja de població 
superiors a 30.000 habitants també tenen una capacitat idònia per redactar POUMs de 
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municipis de menor població. Es considera que acreditar l’experiència en la redacció 
d’un sol POUM és suficient. 

 
Resolució de la consulta: Tal i com motiva específicament el Plec de Clàusules el 
requisit  establert sobre disposició d’experiència en la redacció d’un POUM de municipis 

compresos entre 1.000 i 30.000 habitants, ve determinada per la necessitat 
d’assegurar una capacitat d’anàlisis i tractament acreditat de realitats territorials i 

urbanes de dimensions similars al municipi de Moià, més quan els treballs que es 
tracta de contractar tenen per objecte la finalització d’uns treballs preliminars. 
 

Pregunta 22: El Col.legi d’Arquitectes de Catalunya considera inapropiada l’exigència 
d’una dedicació mínima presencial a l’Equip Redactor. 

 
Resolució de la consulta: Els nivells de dedicació mínima presencial de l’equip 
redactor establerts pels Plecs de Concidions es consideren imprescindibles per 

assegurar un alt nivell de coordinació amb els responsables tècnics i polítics municipals 
encarregats de la supervisió del contracte i un bon nivell d’assistència a la població 

afectada. 
 
Pregunta 23: El Col.legi d’Arquitectes de Catalunya considera que s’hauria d’introduir 

en els plecs una clàusula de revisió dels preus del contracte perquè la seva durada 
s’allargarà molt en el temps. 

 
Resolució de la consulta: Una de les principals finalitats del contracte és la 
finalització dels treballs del POUM de Moià dins el calendari establert pel plec de 

clàusules. Tant és així, que un dels criteris d’avaluació reglada de les ofertes article 12 
apartat 3.2) és la reducció dels terminis de la redacció del document en les fases 

d’avanç, aprovació inicial i aprovació provisional. La introducció d’una clàusula de 
revisió de preus esdevindria contradictòria amb aquesta filosofia. 
 

Pregunta 24: El Col.legi d’Arquitectes de Catalunya considera que el pagament dels 
treballs s’hauria de realitzar en el moment del lliurament de la documentació 

corresponent a cada fase i no pas en el moment de les distintes aprovacions d’aquests 
documents 

 
Resolució de la consulta: En aquest punt assisteix la raó al Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya i el Plec de Clàusules serà modificat en el sentit que el pagament dels 

treballs es realitzarà un cop recepcionats de conformitat per l’Ajuntament, sense 
obligació d’esperar al moment de la seva aprovació pel Ple de la Corporació. 

Pregunta 25: El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya considera que l’experiència de 
l’equip redactor a què fa referència l’article 12 apartat 2.3, no pot ésser objecte de 
valoració. 

Resolució de la consulta: S’estima l’al·legació per entendre que, en efecte, la major 

experiència de l’equip redactor no es pot prendre en consideració a l’hora de puntuar 
l’oferta, segons reiterada jurisprudència la notorietat de la qual eximeix de fer-ne una 

cita pormenoritzada. El plec de clàusules serà per conseqüentment esmenat en aquest 
punt. 
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Sr. Clusella.- Són consultes que s’han anat rebent i només dir que no han pas estat 

al·legacions formals, però sí que ens ha semblat de recollir-les, donar una resposta 
conjunta i lligant-ho amb el següent punt, s’han fet petits retocs en els Plecs per tal 
que siguin més afinats. 

Sra. Tarter.- Nosaltres votarem a favor tant en el tercer com en el quart punt que van 
vinculats. Hem vist que alguna pregunta ha provocat alguna esmena en els Plecs i a 

partir d’aquesta nova exposició de quinze dies podem començar ja la redacció. 
Sr. Navarro.-  Nosaltres també votarem a favor. Jo me’ls he llegit, però veiem que el 
que ho ha redactat és qui hi entén. Vàrem dir que ens interessava en aquesta 

legislatura poder-hi treballar bastant. 
 

El Ple de Corporació per unanimitat dels assistents aprova la present proposta 
 

4. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES DELS 

TREBALLS DE FINALITZACIÓ DEL POUM DE MOIÀ I D’AMPLIACIÓ DEL 
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES 

Vistes les nombroses consultes formulades en relació al plec de clàusules econòmico- 
administratives particulars del concurs per l’adjudicació dels treballs de finalització del 
POUM de Moià. 

 
Atès que l’estimació d’algunes d’aquestes consultes determina la necessitat de 

modificar aquest plec de condicions. 
 
Considerant  que la modificació del plec comporta, al seu torn, la necessitat d’ampliar el 

termini de presentació d’ofertes per respecte al principi d’igualtat  i de concurrència de 
proposicions. 

 
Es proposa al Ple de la Corporació en exercici de les competències que té atribuïdes 
per la legislació de règim local, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Modificar el plec de clàusules econòmico-administratives particulars del 

concurs per l’adjudicació dels treballs de finalització del POUM de Moià en els termes 
que es detallen a l’annex. 
 

SEGON.- Reconvocar la licitació del contracte en base als nous plecs que s’acaben de 
modificar mitjançant l’oferiment d’un nou termini de presentació d’ofertes de 15 dies 

naturals, amb inserció dels anuncis corresponents, al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis 
i al perfil del contractant. 
 

TERCER.- Donar trasllat de la resolució presa a totes aquelles persones que s’hagin 
interessat pel concurs, mitjançant una comunicació personalitzada per correu 

electrònic. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova la present proposta 

 



 
 

Pàg. 12/12 

Sr. Navarro.- Es va dir que aquest Ple extraordinari no es cobraria i que es fes 
constar en acta. A nosaltres no ens faria res no cobrar-lo. 

Sra. Ferrer.-  Sí, és cert que es va dir en un principi perquè l’Orde del Dia només 
havia de contenir un punt, però no ha estat així, per tant no es deixarà de cobrar. 
 

El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta 
acta. En dono fe. 
 
 
 

signat digitalment 


