ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL CELEBRAT EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017, NÚM. 11
A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació per
a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, del present Ple.
Data i hora d'inici: Dia 25/10/2017 a les 20:34 hores
Data i hora de finalització: Dia 25/10/2017 a les 21:07 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Marc Pardo i Picañol
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Sra. Rosalia Membrive i Serra
Excusen la seva absència
Sra. Mireia Cañas i Soler
Sra. Anna Roca i Querol
Sra. Núria Reynés i Molist
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Secretari
Sr. Lluís Clopés i Solà
ORDRE

DEL

DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA
04/10/2017.
2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA
D’AIGÜES RESIDUALS DE MOIÀ.
3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018.

MODIFICACIÓ

DE

LES

4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
17/2017 DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ.
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5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS DE MOIÀ I XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2017.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ DE
04/10/2017.

L’ESBORRANY

DE

L’ACTA

DE

LA

SESSIÓ

DE

DATA

L’Alcalde obre la sessió i llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data
quatre d’octubre de dos mil disset que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà
aprovada si no hi ha objeccions per part dels assistents.
Atès que no es proposen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta per
assentiment i ordena la seva transcripció al llibre corresponent.
El Sr. Alcalde proposa que s’inclogui aquest redactat a l’acta definitiva, declara
aprovada l’acta per assentiment i ordena la seva transcripció al llibre corresponent.
2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA
D’AIGÜES RESIDUALS DE MOIÀ.

L’INICI DE L’EXPEDIENT DE
NOVA ESTACIÓ DEPURADORA

DICTAMEN
Per acord del Ple de data 7 de juliol de 2017 es va aprovar inicialment el projecte de
les obres per a la construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals de
Moià, amb les addendes que s'adjuntaven, per una primera actuació de 3.954.096,99
euros, IVA exclòs, segons el desglòs que constava a l'addenda 16 i per una segona
actuació de 214,200,00€ IVA exclòs segons constava a l’annex 27.
El Projecte de les obres per a la construcció de la nova estació depuradora d’aigües
residuals de Moià euros, IVA exclòs i les Addendes que s'adjuntaven es va sotmetre a
exposició pública pel termini de trenta dies mitjançant la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de data 12 de juliol de 2017, en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament i en la web municipal, transcorreguts els quals al no haver-se presentat
al·legacions va restar aprovat definitivament mitjançant publicació en el BOP del dia
22 de setembre de 2017.
A l'expedient consta l'informe emès per el responsable del contracte sobre la
necessitat de la contractació de les obres, el Plec de clàusules tècniques d’explotació,
conservació, manteniment del sistema de sanejament
i els Plecs de clàusules
administratives particulars redactats per l’assessor jurídic amb un valor estimat per a
contracte de 4.728.854,83 euros, IVA exclòs, a efectes de determinar el procediment
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d'adjudicació, la publicitat i competència de l'Òrgan de contractació.
Fonaments de dret
El contracte, en qüestió, es correspon amb els anomenats mixt d’acord amb allò que
disposa l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Servei Públic, en endavant TRLCSP,
sent en aquest cas les obres la prestació de més importància des d’un punt de vista
econòmic.
Als efectes de contractar les obres es precisa la prèvia tramitació d'un expedient de
conformitat amb l'article 110.1 del TRLCSP.
L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària i s’adjudicarà per
procediment obert atenent a una pluralitat de criteris, en virtut d’allò que estableixen
els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP.

Pel que fa als imports derivats de l’explotació de l’EDAR, l’Agència Catalana de l’Aigua,
d’acord amb l’article 55.1 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües (TRLMAC),
en el redactat modificat per l’article 197 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic reconeixerà l’import
resultant d’aquest contracte.
La disposició addicional segona del mateix cos legal disposa que correspon al Ple la
competència com a òrgan de contractació respecte a aquells contractes que superin el
10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
divuit d’octubre de dos mil disset, amb set vots a favor del grup municipal Ara Moià, i
una abstenció del grup municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT), es proposa al Ple de
la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’inici de l’expedient de contractació de les obres per a la
construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Moià, per una primera
actuació amb un pressupost de licitació de 3.954.045,70 euros, IVA exclòs, d’acord
amb el Projecte i les seves addendes aprovat definitivament mitjançant publicació en
el BOP de data 22 de setembre de 2017.
SEGON.- APROVAR el Plec de clàusules administratives i particulars i el Plec de
clàusules tècniques d’explotació, conservació, manteniment del sistema de
sanejament de Moià que han de regir el present contracte.
TERCER.- OBRIR el procediment d’adjudicació de les esmentades obres, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària i simultàniament anunciar la licitació
mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant,
durant un termini de vint-i-sis dies naturals.
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QUART.- CONSIGNAR les despeses del present contracte a l’aplicació pressupostària
10-1610-627.00 del pressupost vigent.
CINQUÈ.- CONDICIONAR l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres per
a la construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Moià fins a
l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central del Projecte d’actuació específica d’interès públic per a la construcció de
l’EDAR de Moià.
SISÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en Dret sigui necessari l’Alcalde-President per
a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- Aprovem l’inici d’expedient, si s’escau. Hi afegim aquest punt aprovat
en el Ple extraordinari i urgent anterior, que diu que aquesta aprovació queda
condicionada a l’aprovació de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central.
Sra. Maria Tarter.- Tal com vam manifestar en el Ple de juliol, que vam començar
tot aquest camí que ens ha de portar a la construcció de la nova depuradora. Com a
grup municipal és un tema que també ens preocupa molt. Estarem al vostre costat.
Igual que vam votar a favor el ple de Juliol, continuarem votant a favor avui. És un
tema imprescindible pel poble. Hagués estat un detall convidar-nos a participar a la
mesa de contractació. No ens heu demanat si hi volem ser. Com a grup, no ens
agrada que hi hagi electes a la mesa de contractació, haguéssim dit que no. Ja que és
un tema que apostem per donar-nos la ma, no ens convideu gaire a les meses. Amb
la confiança absoluta dels tècnics de la casa. Els informes que hem demanat a
l’interventor, perquè és un projecte de més de quatre milions set-cents mil euros, IVA
a apart, ens ha fet l’informe que hem demanat, és a l’expedient, ens fa sentir segures
en aquest aspecte. Els tècnics de la casa han fet informes favorables, i estem a la
seva absoluta confiança, ja que aquests plecs són molt tècnics i no hi entenem de
clàusules. El tècnic que s’ha contractat extern, està fent la seva feina correctament,
amb tot el suport dels tècnics de la casa, amb aquest expedient i amb la depuradora,
sabeu que ens tindreu al vostre costat, amb la seguretat que ens donen els tècnics de
la casa. Amb moltes ganes que es tiri tot endavant i es pugui construir la nova
depuradora i puguem tenir les rieres d ela comarca, perquè no només ens afecta a
Moià, en les condicions que ens mereixem com a comarca verda que volem ser i que
som. Endavant, i al vostre costat.
Sr. Alcalde.- Us ho agraïm moltíssim i us convido a venir a la mesa de contractació.
És veritat que és un import molt gran, és una obra cabdal, transcendeix el nostre
municipi, la nostra comarca i les veïnes, ens conjurem tots plegats que aquest
projecte tiri endavant.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels nou regidors assistents
del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a favor del grup municipal
Ara Moià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT acorda declarar i aprovar
el present dictamen.
3. PROPOSTA

D’ACORD

D’APROVACIÓ
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DE

LA

MODIFICACIÓ

DE

LES

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PEL 2018
(APROVACIÓ PROVISIONAL)
DICTAMEN
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
divuit d’octubre de dos mil disset, amb vuit vots a favor del grup municipal Ara Moià,
una abstenció del grup municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT), es proposa al Ple de
la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà
de regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.
SEGON.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 2 – IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Ordenança fiscal núm. 5 – IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES.
Ordenança fiscal. Núm. 9 – TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS,
ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
Ordenança fiscal núm. 12 – TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE
RESIDUS MUNICIPALS.
Ordenança fiscal núm. 14 – TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.
Ordenança fiscal núm. 17 - TAXA PEL SUBMINSTRAMENT D’AIGUA
Ordenança fiscal núm. 18 - TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS
Ordenança fiscal núm. 19 - TAXES DELS SERVEIS DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
Ordenança fiscal núm. 20 – TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
Ordenança fiscal núm. 21 – TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS.
Ordenança fiscal núm. 23 – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
Ordenança fiscal núm. 25 – TAXES PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES
EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A
L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES.
Ordenança fiscal núm. 26 - TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, SERAN
OBJECTE DE PUBLICACIÓ en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sr. Alcalde.- Les ordenances és un tema feixuc i una mica complexa. Si l’interventor
ens vol fer un resum ben curt. I si cap regidor vol parlar d’alguna ordenança
específica, també té la paraula.
Sr. Lluís Soler.- Molts canvis de les ordenances són tècnics, que no de fons. L’única
modificació important, per la incidència econòmica, dels grans impostos. L’única
modificació quan a coeficients de l’IAE, és l’increment del 2%, i pel que fa a les taxes,
la que representa un major ingrés per l’Ajuntament és la taxa d’escombraries, es
proposa el 2%, malgrat el que queda reflectit en l’estudi econòmic, hi ha un increment
molt important fruit de la gestió de residus, del Consorci per a la gestió de Residus
del Bages.
Sr. Alcalde.- Si algun regidor vol exposar. Jo exposaré del tema residus, fem un
esforç molt important que és no apujar el preu del rebut de les escombraries, quan a
l’informe d’intervenció deixa molt clar que la taxa de recepció de l’abocador del Bages
on portem els nostres residus s’ha incrementat moltíssim. A més, la Generalitat de
Catalunya ha deixat ben clar, en boca del seu Director General de Residus, i amb el
que hi estic absolutament d’acord, que o hi ha una implicació clara de la ciutadania a
l’hora de gestionar els recursos, o bé l’única solució ha de ser apujar les taxes i els
preus, però seguint havent de gestionar unes deixalles que són molt costoses de
reciclar i donar-li una altra vida. Portem el planeta a la catàstrofe. Per tant, parlant
amb el nostre grup, i amb l’interventor dèiem: fem això, però ho hem d’acompanyar
amb una campanya de pedagogia, a la qual us convidem que hi pugueu participar, per
explicar a tota la ciutadania què representa la gestió dels residus, quines
extrapolacions té en el rebut, d’una manera molt pedagògica i no alliçonadora, sinó
d’exposar la realitat, de què si no fem un millor triatge de les nostres escombraries ,
els rebuts s’hauran d’apujar. Assumim aquest any aquest apujada només del 2%, que
fa referència a l’IPC. Però ens comprometem a poder fer una campanya pedagògica lo
suficientment important i de suficient abast perquè tothom tingui tota la informació i
pugui decidir si s’estima més pagar més d’escombraries o tenir un planeta millor.
Sr. Marc Pardo.- Hem modificat una mica les ordenances de la piscina. Hem ordenat
les ordenances, hi havia una mica de desgavell. Hem modificat alguns preus per donar
una millora al poble. Hem fet uns ajustaments:
Hem ajustat els abonaments individuals, dels joves i els jubilats, els hem ajustat a
quinze euros menys.
Els nens d’un a tres anys, fer entrada gratuïta.
S’incorpora la bonificació del 20% de descompte per les persones amb un grau d’un
40% de discapacitat o més.
Es faran preus diferents pels casals d’estiu: Els nens dels casals pagaven el mateix
anant-hi dues setmanes, tres o cinc. Queda així: les dues primeres setmanes pagarien
un preu de quatre euros i de la tercera setmana a la cinquena, de set euros.
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Les entitats sense ànim de lucre de Moià que fomentin la integració dels disminuïts
psíquics, que tinguin un 50% de discapacitat o més, l’entrada serà d’un euro tota la
temporada. És un preu simbòlic per ajudar-los.
Desapareix la família nombrosa. Apliquem l’entrada familiar amb fills tindrà un cost de
95 euros. S’apuja una mica, però tota la temporada, però inclourà tres o més fills.
Sra. Maria Tarter.- Tema escombraries. Vam advertir a l’Albert que arribaria aquest
dia. No és una sorpresa que la taxa per no reciclar s’apugi. Portem temps sabent que
aquesta espasa de Democles la teníem a sobre. A les campanyes de reciclatge ens hi
sumem. La portem reclamant a l’Albert molt temps. Perquè arribaria el dia que
estaríem obligats a augmentar la taxa d’escombraries. L’informe que comentes de
l’interventor de les despeses. Estem fent l’informe d’una taxa amb un servei que
estem prestant d’una manera completament circumstancial o no sé com definir-ho.
Recordem que tenim el contracte d’escombraries caducat des del desembre del 2015.
Portem temps dient-ho al regidor Albert Clusella, i em sap greu que avui no hi sigui,
perquè aprovem moltes coses de la seva àrea i seria interessant parlar-les amb ell.
Entenem que per temes personals, pot passar a tothom no poder venir. Està caducat
des de desembre del 2015. Estem fent uns números amb una projecció del que estem
pagant actualment. Ja sé que s’ha de fer així, però clar, s’han de prendre decisions
amb el tema de les escombraries que fa temps que portem esperant prendre-les de fa
temps. Ho hem d’afrontar. Anem aprovant coses, però igual si aprovem una licitació,
tot això canvia. Igual si aprovem un altre model de gestió, potser tot això canvia.
Anem cap aquí. Potser el cost el podem abaixar per una altra banda, i no poder
compensar aquesta taxa. Evidentment, la campanya de reciclatge hi ha de ser. O
reciclem més o haurem d’acabar apujant uns preus que no podrem pagar. O haurem
d’estar abocats al porta a porta. És important que la gent sàpiga que no separar
residus implica una despesa brutal de taxes. Totes aquestes campanyes, benvingudes
siguin.
Tema de l’ICIO, l’ordenança de l’impost de construcció. No podem estar d’acord que
s’hagi tret un coeficient d’ubicació del municipi. Està augmentant la taxa de l’ICIO un
5 %. Tenim dubtes sobre aquest tema, l’estem analitzant i valorant què fem. Vam
demanar si era obligatori o no fer aquesta reducció, fer treure aquest coeficient,
aquest 0,95%, no sé què us ha contestat Diputació, si teniu resposta, no ens l’heu fet
arribar. Ja ens ho direu. Recordeu aquest tema.
Piscina: treure el carnet de família nombrosa. No hi estem del tot d’acord. Anirem a
buscar l’al·legació per aquí. Suposa un increment prou important. De setanta i pico,
pagaran noranta i pico. Potser farem l’al·legació per poder mantenir aquest carnet.
Escola de dansa: pensàvem que pel fet de traslladar-la a les Faixes i per treure la
despesa de lloguer, implicaria poder baixar els preu. No s’ha analitzat això. Hi ha
petits detalls, amb moltes hi estem d’acord, amb altres no, però com que va amb un
pac, no podem votar separat. El nostre vot serà un no tècnic. Per fer al·legacions hem
de votar en contra en el Ple. Si ens abstenim o votem a favor no podem fer-les. Volem
proposar petits canvis, votarem en contra avui. Amb molts canvis que heu fet hi
estem d’acord.
Sr. Alcalde.- Aclarir que la gestió de les escombraries és evident que el tenim
pendent. Sabeu que tenim un informe per intentar municipalitzar la recollida
d’escombraries. L’informe es va presentar a la Companyia d’Aigües. Estàvem pendent
d’uns retocs, d’uns dubtes presentats al Consell d’administració, l’estem entomant. No
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anem tant ràpids com voldríem. Per intentar mitigar la pujada del cost i l’eficiència de
la recollida a través del Consorci de Residus del Bages, s’han fet modificacions en les
posicions on hi ha els contenidors. Ha suposat un increment de reciclatge important.
Estàvem sorpresos, nosaltres i sobretot el Consorci del Bages. Moià ha començat a
remuntar posicions en el que fa al reciclatge, però no n’hi ha prou. Una cosa són les
campanyes de sensibilització i conscienciar la gent d’això i altra cosa són els tràmits
administratius de la recollida d’escombraries que no té res a veure amb la pujada o
no. Si som capaços de gestionar mes barat. Altra cosa és que tinguem la imperiosa
necessitat, a part de fer aquests canvis d’ubicació de contenidors i de posar
contenidors d’oli, això millora el reciclatge, s’ha de fer encara una campanya més
forta.
Dir que en el cost de l’Escola de Dansa, perdona Mercè, ho vam explicar a la Comissió
Informativa, que quan tinguem les dades d’un curs sencer, podrem valorar-ho
realment. Encara no tenim un curs fet, com per parlar de si ho abaixem o no. Són
qüestions tècniques que entenem però que tenim la realitat dels números d’ara. No
tenim els totals. Podem fer extrapolacions, però de la realitat que tenim ara.
Quan al tema de les famílies, pugen 15 euros, expliqueu-ho vosaltres.
Sr. Marc Pardo.- És molt senzill. La puja en un preu de 95 euros, abans valia 76, 19
euros de puja a dividir entre quatre, surt l’estiu a la piscina per uns 23 euros/persona.
No és una exageració poder anar a la piscina dos mesos i mig pagant menys de 24
euros. Si comparem la puja amb altres coses pot semblar molt exagerada, però abans
pagar 19 euros per tota la temporada, 76 per família, era una mica barat. O garantir
que la gratuïtat dels infants de un a tres anys, o que als disminuïts fem un preu
simbòlic d’un euro, vam dir de fer una mica d’increment amb els carnets familiars.
Sra. Maria Tarter.- Entenc que ho heu comptat. Considerem que, comparat amb tot
el demés, era una puja exagerada.
Sra. Mercè Bigorra.- Escola de dansa, recordar que aquest any hi ha hagut
l’increment
d’hores dels professors per poder donar més hores als alumnes que
preparen l’anada a l’Institut del Teatre. Hem augmentat el servei i hem de veure com
ho acabem: Si és factible l’haver fet l’augment d’hores de professorat. Necessitem una
mica més de temps.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels nou regidors
assistents presents del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a favor
del grup municipal Ara Moià, i amb tres vots en contra del grup municipal PDeCAT
acorda declarar i aprovar el present dictamen.
4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE
17/2017 DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ.

LA

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS

DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per
suplements de crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a
baixes de crèdits d’altres aplicacions no compromeses (les quals s’estimen reduïbles

Pàg. 9/16

sense pertorbar el respectiu servei) i amb Romanent Líquid de tresoreria per a
despeses generals.
Considerant que amb data tretze d’octubre de 2017 es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data tretze d’octubre de 2017 es va emetre Informe d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data tretze d’octubre de
2017 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
divuit d’octubre de dos mil disset, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2017
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 i amb Romanent Líquid de tresoreria per a despeses generals
d’acord amb el següent resum:
DESPESES
TIPUS

ORG

PRO

ECO

BAIXA

04

3231

13000

BAIXA

04

3231

16000

BAIXA

01

9200

50000

BAIXA

03

1510

13000

BAIXA

07

3420

21200

BAIXA

05ME

3360

22602

BAIXA

01

9200

50000

Import
4.953,60
€
1.504,02 €
17.021,35 €
15.408,16 €
221,10 €
1.444,60 €
6.524,95 €

Text Explicatiu

SUPLEMENT

08

1320

12003

677,80 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

08

1320

12006

108,06 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

08

1320

12100

323,78 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

08

1320

12101

788,53 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

08

1320

12103

369,98 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

08

1320

13000

18,75 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

02

4300

13000

101,85 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

03

1510

12000

94,73 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

03

1510

12003

50,41 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

03

1510

12004

84,68 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

03

1510

12006

35,88 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

03

1510

12100

136,51 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

03

1510

12101

CANVI LLOC DE TREBALL NETEJADORA
CANVI LLOC DE TREBALL NETEJADORA
1% SOUS I SEGURETAT SOCIAL - FONS DE
CONTINGÈNCIA
BAIXA SOU I SEG SOCIAL ÀREA TERRITORI
BAIXA SOBRANTS MANTENIMENT PISCINA
BAIXA SOBRANTS MANTENIMENT MUSEU
BAIXA FONS DE CONTINGÈNCIA

SUPLEMENT 1% SOU
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217,31 €
SUPLEMENT

03

1510

12103

28,42 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

03

1510

13000

217,83 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

12

1710

13000

386,13 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

09

2311

13000

252,34 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

09

2310

13000

338,93 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

09

2312

13000

275,45 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

04

3200

13000

61,98 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

05

3300

13000

61,98 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

07

3400

13000

46,70 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9250

12004

83,97 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9250

12006

20,07 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9250

12100

55,36 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9250

12101

72,81 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9250

12103

16,85 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9250

13000

241,04 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9200

12001

132,98 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9200

12003

201,65 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9200

12004

84,68 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9200

12006

90,40 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9200

12100

272,10 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9200

12101

337,92 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9200

12103

205,22 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9200

13000

597,71 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

04

3230

13000

158,83 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

04

3231

13000

1.815,84 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

04

3261

13000

168,64 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

04

3260

13000

9,03 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

05ME

3321

13000

787,71 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

12

1630

13000

282,04 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

12

1532

13000

617,34 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9320

13000

120,52 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9310

12000

45,76 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9310

12006

8,80 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9310

12100

35,31 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9310

12101

96,03 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9310

13000

190,81 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9340

12000

113,33 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9340

12006

36,92 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9340

12100

SUPLEMENT 1% SOU
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62,17 €
SUPLEMENT

01

9340

12101

96,06 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9340

13000

120,52 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

05

3330

13000

243,37 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

01

9120

10000

446,25 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

05ME

3360

13000

172,95 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

13

3110

12003

50,41 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

13

3110

12006

13,12 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

13

3110

12100

36,05 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

13

3110

12101

35,72 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

13

3110

12103

11,42 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

07

3421

13000

35,16 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

07

3410

14300

22,04 €

SUPLEMENT 1% SOU

SUPLEMENT

08

1320

16000

635,76 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

02

4300

16000

32,59 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

03

1510

16000

277,04 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

12

1710

16000

141,32 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

09

2311

16000

80,75 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

09

2310

16000

108,46 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

09

2312

16000

88,14 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

04

3200

16000

19,83 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

05

3300

16000

19,83 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

07

3400

16000

14,94 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

01

9250

16000

156,83 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

01

9200

16000

615,25 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

04

3230

16000

50,83 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

04

3231

16000

581,07 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

04

3261

16000

53,96 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

04

3260

16000

2,89 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

05ME

3321

16000

252,07 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

12

1630

16000

103,23 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

12

1532

16000

225,95 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

01

9320

16000

38,57 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

01

9310

16000

120,55 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

01

9340

16000

137,28 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

05

3330

16000

77,88 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

01

9120

16000

142,80 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

05ME

3360

16000

55,34 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

13

3110

16000

46,95 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

07

3421

16000

11,25

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL
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€
SUPLEMENT

07

3410

16000

7,05 €

SUPLEMENT SEGUREAT SOCIAL

SUPLEMENT

01

2410

14300

11.664,01 €

SUPLEMENT

01

2410

16000

3.744,15 €

FONS PROPI SEG SOCIAL PROJECTE FOL

SUPLEMENT

01

9200

13000

4.953,60 €

CANVI LLOC DE TREBALL NETEJADORA

SUPLEMENT

01

9200

16000

1.504,02 €

SUPLEMENT

05ME

3360

62202

1.444,60 €

SUPLEMENT

05

3321

62500

1.210,00 €

CANVI LLOC DE TREBALL NETEJADORA
RECURS PROPI ACABAMENT PÈRGOLA
ARQUEÒLEGS
RECURS PROPI MOBILIARI BIBLIOTECA
CLT/2170/2017

SUPLEMENT

07

3420

63203

221,10 €

C. EXTRAORDINARI

04

3231

22700

C. EXTRAORDINARI

01

0110

91108

5.314,95 €
500.000,00
€

FONS PROPI SOU AL PROJECTE FOL

SUPLEMENT REFORMA VESTUARIS PISCINA
CONTRACTACIÓ EXTERNA ESCOLA
BRESSOL
AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRÉSTEC
FONDO

500.000,00 €
INGRESSOS
TIPUS
RLT PER DESPESES
GENERALS

ORG

PRO

ECO

01

87000

Import
500.000,00
€

Text Explicatiu
REDUCCIÓ DEUTE APLICACIÓ ART 32 LLEI
ESTABILITAT

500.000,00 €

I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el
següent:
AJUNTAMENT DE MOIÀ
2017

DESPESES

CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.174.715,37 €

CAPÍTOL II

Despeses en béns corrents i serveis

2.129.938,88 €

CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital

151.771,79 €
264.097,85 €
25.893,13 €
1.621.699,51 €
- €

CAPÍTOL VIII

Actius financers

CAPÍTOL IX
TOTAL

Passius financers

2017

11.611,68 €
1.901.722,37 €
8.281.450,58 €

INGRESSOS

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

CAPÍTOL VIII

Actius financers

CAPÍTOL IX

Passius financers

3.527.500,00 €
45.000,00 €
1.509.682,85 €
1.592.341,52 €
100.800,00 €
0,00 €
424.017,87 €
1.082.108,34 €
0,00 €

TOTAL

8.281.450,58 €

Pàg. 13/16

SEGON.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Lluís Solé, interventor.- Explico les modificacions incloses en el punt primer: Hi
ha seguit d’aplicacions pressupostàries que augmenten. Va per blocs:
Hi ha una plaça vinculada a un contracte com un fons d’Ocupació Local, d’una plaça no
ocupada en plantilla. Els diners de la dotació inicial han de passar a les partides de
Fons d’Ocupació Local.
La segona modificació: adjudicació del contracte de neteja, que inclou l’escola pública
i també l’Escola Bressol. Hi ha hagut reassignació de treballadores de neteja que fan
que s’hagin d’imputar a les partides que els nous funcionals corresponen, atès que
netejaran uns altres espais.
Hi ha una sèrie de petites modificacions:
Museu: Per acabar la pèrgola d’un petit import que els hi faltava.
Un petit import, per afegir com a recurs propi per la compra de mobiliari de Biblioteca,
sempre i quan es pugui optar a una subvenció de la Generalitat de Catalunya.
Un suplement per una reforma de vestidors de la piscina. S’ha hagut de fer una petita
inversió. Es treu de les partides de manteniment i es passa a inversió.
Cinc mil tres-cents catorze amb noranta-cinc euros la contractació externa de l’Escola
Bressol i Escola Pública. Hi ha hagut un increment amb el que restava d’any.
La darrera modificació que surten de romanent líquid de tresoreria per a despesa
general per a poder fer una amortització anticipada de 500.000 €, per poder retornar
préstecs que té l’Ajuntament de Moià.
Aquests diners surten de: el tema netejadora, és un tema tècnic, és un canvi de
partides, sense alteració d’imports. L’increment d’1% per funcionaris surten del que
estava previst, del fons de contingència Les modificacions de Museu de partides de
despesa corrent de Museu per poder fer aquestes inversions. La piscina: són despeses
de manteniment, que passen a despeses de capital. L’amortització anticipada de
500.000€ surt del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals; És una
guardiola que té en compte el resultat d’exercicis anteriors. En haver superàvit la llei
obliga a destinar a amortitzar deute. S’ha millorat molt el pagament a proveïdors, ho
hem dit diferents cops al Ple. Les notícies del tercer trimestre són força positives.
Sobre un rati combinat, el pagament de factures a l’Ajuntament de Moià es situa a
menys tretze. Significa que zero és compliment estricte del que posa la llei, si està en
negatiu és que s’està pagant més ràpid dels terminis màxims fixats per llei.
Sr. Alcalde.- Gràcies pels aclariments, Lluís. Destacar el que has apuntat: El termini
de pagament de l’Ajuntament de Moià és a disset dies, des que entra la factura al seu
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pagament. És una gestió de pressupost i comptable, i de tresoreria, que són dues
coses diferents, molt bona. Per tant, felicitats a tota l’àrea de comptabilitat. Això ens
permet fer una altra tasca, que és la d’amortització anticipada. L’exercici anterior vam
amortitzar aproximadament dos milions d’euros. Aquest any ens posarem al milió
nou-cents, una mica menys que l’any anterior. El deute viu a finals d’exercici serà per
sota d’uns deu milions d’euros. Seguim baixant el deute a una velocitat que ens
havíem marcat, i que ens ha permès generar més tresoreria. M’agradaria diferenciar
la liquidació del pressupost i la tresoreria. Tenir excés de tresoreria no vol dir que el
pressupost el liquidis en positiu. Vol dir que s’està fent una bona gestió de la
tresoreria.
Seguim en aquesta línia marcada de fa anys, que ens està portant cada cop a veure
la sortida del túnel més a prop.
Sra. Maria Tarter.- S’hi coneix que tenim l’interventor habilitat nacional a jornada
sencera, i amb l’experiència que té. I que ens ha acompanyat des del 2012. S’agraeix
la gestió tècnica del Sr. Lluís Solé.
Es difícil explicar la diferència entre tresoreria i pressupost. L’Ajuntament de Moià no
pot fer moltes coses, encara que tingui dos milions al compte. Va molt bé que el Lluís
ens ho recordi. Estem d’acord en què s’amortitzi aquest mig milió.
El deute de l’Ajuntament, un cop amortitzem aquest mig milió a compte, del crèdit del
fons, el deute real serien els deu milions? Deixant a part Moiàfutur?
Sr. Alcalde.- A finals d’any. També hi ha quotes a carregar.
Sra. Maria Tarter.- Serien deu milions de deute bancari?
Sr. Alcalde.- Sí.
Sr. Lluís Solé.- Les projeccions ens situaven al llindar per sobre dels deu milions.
L’amortització anticipada quedarem una mica per sobre de nou milions i mig de deute
bancari. La major part d’aquest crèdit és amb el Banc Popular, operació que deriva del
fons de pagament a proveïdors.
Sra. Maria Tarter.- Aquí falta sumar Moià Futur?
Sr. Alcalde.- Si posem la foto de cinc i mig és amb Moiàfutur inclòs.
Sra. Maria Tarter.- A l’informe posa 1.9 de passius financers. Quedarà com a un
milió nou-cents. Haurem pagat de capital de retorn del deute del capital un milió noucents i d’interessos cent cinquanta mil euros. Cal aprofitar que els interessos són molt
baixos per avançar feina. Hi estem d’acord. Endavant amb la feina que estàs liderant
com a àrea d’intervenció. I en la modificació de crèdits pot ser que deixis fer alguna
cosa més als regidors. I que les guardioles en el pressupost, en tens unes quantes de
distribuïdes. Pensem que passar el rasclet i fer alguna modificació de crèdits per fer
alguna inversió més, sobretot al Joan, ja que ens preocupen els forats que tenim als
carrers i que convé arreglar.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels nou regidors assistents
del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a favor del grup municipal
Ara Moià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT acorda declarar i aprovar
el present dictamen.
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5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS DE MOIÀ I XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2017.
DICTAMEN
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants per part de la Diputació de Barcelona, i
corresponent a l’exercici de 2016.
Atès que la Diputació de Barcelona ens ha facilitat la xifra de població a 1 de gener de
2017, i d’acord amb la normativa vigent, s’ha de procedir a aprovar la gestió del
nostre Padró d’Habitants, en la data referenciada.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data
dinou d’octubre de dos mil disset, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR la gestió del Padró d’Habitants del municipi de Moià, i els
resultats de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, de la qual resulta que la
xifra oficial de població del municipi de Moià a 1 de gener de 2017 és de 6.065
habitants, dels quals 3.085 són homes i 2.980 són dones.
SEGON.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l'alcalde-president
per a la formalització del present acord.
Sr. Alcalde.- Fa un temps vam arribar als sis mil. Som sis mil seixanta-cinc. La línia
és ascendent. Hi ha més homes que dones.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels nou regidors assistents
del total de tretze que integren el consistori, amb sis vots a favor del grup municipal
Ara Moià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT acorda declarar i aprovar
el present dictamen.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta. En dono
fe.
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