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

Departament: Secretaria 
Tema: Plens 
Expedient: 15/2017 
 

Acta	de	la	Sessió	Extraordinària	del	Ple	celebrat	el	dia	20	de	
Desembre	de	2017,	Núm.	15	

 
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 20/12/2017 a les 20,35 hores 
Data i hora de finalització: Dia 20/12/2017 a les 21,27 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. Montserrat Ferrer i Crusellas  
Sra. Núria Reynés i Molist 
Sr. Joan Capdevila i Clarà  
Sr. Marc Pardo i Picañol 
Sr. Martí Padrisa i Prieto 
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal 
Sra. Anna Roca i Querol 
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 
 
El Secretari de la Corporació 
Sr. Miquel Colom i Canal 
 
L’Interventor Municipal 
Lluis Solé Díez. 
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Ordre	del	Dia	
1. Aprovació dels Esborranys de les Actes de les Sessions del Ple 

Extraordinari i Urgent 25/10/2017, Extraordinari 25/10/2017, Ordinari 
15/11/2017 i Extraordinari 24/11/2017. 

2. Aprovació del Pressupost General Municipal 2018. 
3. Aprovació de l’Expedient de Modificació de Crèdits 23/2017. 
4. Aprovació Inicial de la Dissolució de l’ Organisme Autònom Local del 

Museu Municipal De Moià. 
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 dels Esborranys de les Actes de les Sessions dels Plens 

Extraordinari i Urgent 25/10/2017, Extraordinari 25/10/2017, Ordinari 
15/11/2017 i Extraordinari 24/11/2017. 

L’Alcalde obre la sessió i llegits els esborranys de les actes de les sessions que s’han 
lliurat a tots els regidors, es produeixen les següents intervencions. 

 
Sra. Montse Girbau.- A l’acta del Ple de data 15/11/2017 no es reprodueix fidelment la 

intervenció del regidor Albert Clusella relativa al punt número dos de l’ordre del dia, recollida 
al foli cinc de l’acta, relativa a l’aprovació de l’adjudicació demanial de les instal·lacions de 
recàrrega. El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Albert Clusella per exposar el tema i el que 
s’ha exposat a l’acta no és el que es va dir. Deixar constància que les paraules de l’Albert no 
estan ben reflectides. Deia que el nostre Grup hauria destinat uns diners en va, i això no ho 
posa aquí. Ja que es va dir, que hi consti. No estem d’acord en aquest redactat. 

 
Sr. Alcalde.- Ho revisarem i farem les correccions pertinents. 
 
Sra. Montse Girbau.- Demanem que ens passeu l’àudio per tenir-lo. 
 
El grup polític municipal PDeCAT rebutja l’aprovació de l’acta del Ple de data 15/11/2017 

perquè no reprodueix fidelment la intervenció del regidor Albert Clusella relativa al punt 
número dos de l’ordre del dia, recollida al foli cinc de l’acta. 

 
Nota del Secretari: segons m’ha informat la responsable del Servei d’Actes de les 

Sessions Plenàries no s’ha pogut reproduir literalment la intervenció del Regidor Albert 
Clusella, tal i com demanava l’Oposició del PDeCAT perquè aquesta intervenció no va 
quedar enregistrada a l’àudio de la sessió. La responsable del servei d’Actes de les 
Sessions Plenàries també m’ha informat que es va enviar l’enllaç corresponent a les 
Regidores del PDeCAT perquè ho poguessin verificar per elles mateixes.  
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L’acta, per consegüent, esdevé aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del 
grup municipal AraMoià: Sres./Srs. Dionís Guiteras i Rubio, Albert Clusella i Vilaseca, 
Montserrat Ferrer i Crusellas, Núria Reynés i Molist, Joan Capdevila i Clarà, Marc Pardo i 
Picañol, Martí Padrisa i Prieto, Mercè Bigorra i Estevadeordal, Anna Roca i Querol i el vot en 
contra del grup municipal PDeCAT: Sres. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans,  Montserrat 
Girbau i Passarell i Rosalia Membrive i Serra. 

 
Atès que en relació a la resta d’actes presentades no es proposen esmenes, s’aproven 

per unanimitat de les Sres./dels Srs. Dionís Guiteras i Rubio, Albert Clusella i Vilaseca, 
Montserrat Ferrer i Crusellas, Núria Reynés i Molist, Joan Capdevila i Clarà, Marc Pardo i 
Picañol,  Martí Padrisa i Prieto, Mercè Bigorra i Estevadeordal, Anna Roca i Querol, del Grup 
Polític Municipal d’AraMoià, i de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, 
Montserrat Girbau i Passarell i Rosalia Membrive i Serra, del Grup Polític Municipal PDeCAT 
les següents actes: extraordinària i urgent de data 25/10/2017, extraordinària  de 25/10/2017 
i extraordinària de 24/11/2017. 

2. Aprovació del Pressupost General Municipal 2018 

Debat 
Sr. Lluís Solé, interventor.- Demanar excuses: Al capítol 5 de despesa no està 

reflectit, però el pressupost està equilibrat. Farem la modificació a la proposta, amb 
6.409.589,55€ Faltaria el capítol 5 de despesa, seria el fons de contingència dins de 
l’Ajuntament. 

 
Sr. Alcalde.- Per explicar el pressupost, en línies generals, faré una petita 

introducció. Si cap regidor/a vol exposar la seva regidoria, alguna qüestió rellevant, 
cedeixo la paraula. Després tindrem el torn de preguntes.  

 
Aquest pressupost segueix la línia marcada pel Pla d’Ajust, ve molt condicionat 

per unes obligacions que té el municipi, respecte el Pla financer i el crèdit que va 
rebre del Ministeri per poder fer el pagament de les factures que tenien els 
proveïdors que, si no recordo malament, eren de prop de vuit milions d’euros. Això 
encotilla molt el pressupost, limita les despeses que considerem serien 
imprescindibles pel municipi, que són imprescindibles les inversions, ajudar les 
entitats,... Totes les regidories estan encotillades. Tot i això, per primera vegada, 
dins les limitacions, cada cop tenim més espai per encabir despesa que és 
imprescindible.  

 
En el pressupost del 2018 la partida de inversions és considerable. A vegades 

tenir recursos -pocs-, com ha passat alguna vegada, costava molt poder-los 
executar, degut a que tenim una plantilla reduïda,  i amb la Secretaria provisional, i 
amb el tema de la inversió, feia que no fóssim prou àgils a l’hora de desenvolupar-
los. Tot i la tendència del Pla d’ajust, l’encotillament del pressupost i el deute elevat 
del municipi tot i la reducció enorme del deute, no és allò que voldríem. I un municipi 
que té un pressupost de 6.400.000€ hauria de tenir espai per prestar els serveis 
d’una manera molt millor, amb les infraestructures en condicions. Això no ho podem 
fer, però cada cop tenim més espai, i si a sobre hi tenim una estructura 
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administrativa i d’intervenció més potent, més fàcil ens serà a tots plegats poder 
executar l’obra, serveis, que tanta falta fa al municipi. Per tant, cotilla, restricció, però 
també il·lusió i ganes de sortir del forat, també possibilitats reals de poder sortir del 
forat. Estem molt contents de poder portar a votació l’aprovació d’aquest pressupost 
al Ple, i que es faci més evident que les mancances que té el municipi i no s’han 
pogut atendre, cada cop es poden atendre d’una millor manera. 

 
Els regidors explicaran els projectes que considerin rellevants. Dir també que hi 

ha una part important dels ingressos que no estan reflectits en el pressupost perquè 
són subvencions, programes complementaris de la DIBA, serveis del catàleg, 
algunes subvencions que ofereix la Generalitat als municipis.  Això fa que quan es fa 
la liquidació del pressupost, de l’exercici anterior, sempre queden unes xifres 
diferents.  

 
Fins ara aquestes subvencions, projectes i serveis que ens presten les diferents 

administracions: Consell Comarcal del Moianès, Diputació de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya amb els seus departaments, moltes vegades no es poden executar de 
la forma eficient que correspondria per falta de múscul administratiu.  

 
També, per això, acompanyat del pressupost municipal hi ha també l’aprovació 

inicial de la Plantilla i del Catàleg de llocs de Treball. Pretenem reflectir fidelment la 
realitat dels treballadors de l’Ajuntament. Hi ha unes modificacions, s’han parlat amb 
el Comitè d’empresa, qui ens faran arribar les consideracions que considerin 
oportunes. Ens les estudiarem amb tota l’atenció que es mereix. Volem que l’esperit 
de col·laboració que s’ha vist tiri endavant i ens sigui útil. I aquesta estructura de 
plantilla i de llocs de treball ens ha de permetre ésser molt més eficients. Hi haurà 
canvis a millor que ens ajudaran a què aquests recursos que ens arriben, tant els 
pressupostats com els no pressupostats, que són molts recursos al cap de l’any, es 
puguin executar i aprofitar el màxim possible.  

 
L’històric de l’Ajuntament de Moià fa uns anys, tenim la impressió que no 

s’aprofitaven prou els recursos que les altres Administracions posaven al servei del 
municipi. Des del 2011, es pot veure a les liquidacions del pressupost, cada cop hem 
anat incorporant i aprofitant més tots aquests recursos. Hem estat en el handicap 
que no teníem prou recursos humans, però ara ens veiem més valents i volem que 
aquesta sigui la línia. Per una banda que cada cop hi hagi més espai al pressupost a 
les Regidories per prestar aquells serveis que l’Ajuntament i els ciutadans 
necessiten, i per altra banda, uns serveis tècnics i administratius que puguin donar 
molt millor resposta al ciutadà, una administració àgil, i que sigui capaç d’aprofitar 
tots aquests recursos. Per donar una idea, en el programa de Meses de Concertació  
de la Diputació, a l’Ajuntament de Moià li toquen uns dos-cents deu mil euros 
aproximadament i que pot aprofitar. Aquest any hem tingut recursos pe fer el Pla de 
Mobilitat urbana, per fer l’estudi del clavegueram, tenir recursos per fer la pèrgola de 
les Coves del Toll- Toixoneres, que permetrà que els arqueòlegs que estan fent 
aquesta tasca impagable de redescobrir el Patrimoni cultural i històric del municipi 
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puguin anar fent la seva feina en millors condicions. Fer les coves més accessibles i 
fer-la conèixer a més gent, que es puguin visitar,... Això ens ha de facilitar els 
ingressos al Museu. Aquestes serien les línies estratègiques i generals del 
pressupost. Cada any, a finals de desembre podem aprofitar molt millor les partides 
restants. Aquests dies s’ha vist amb les obres que estem acabant: asfaltat de 
carrers, les obres de l’espai de la Policia Local de Moià i dels Mossos d’Esquadra, 
per poder utilitzar a partir del mes de febrer si tot va bé. Les obres, en principi, van a 
bon ritme. Tot i les mancances, i segur que no ho acabem de fer bé del tot, cada cop 
som més capaços d’anar tirant endavant, en una línia ascendent, entenem que és 
positiva. Passo la paraula als regidors que vulguin prendre la paraula. 

 
Sra. Anna Roca.- Destacar que aquest any, en el capítol II del pressupost hem 

pogut consolidar una partida pressupostària que va destinada a poder executar la 
feina feta durant tot aquest temps, des d’una diagnosi participativa pels joves i que 
ho podem treure a concurs per portar a  terme aquesta tasca i continuar el treball 
amb els joves del municipi i poder veure resultats, com estem veient aquest final de 
trimestre. Destacar que hem pogut consolidar 10.000 € per treballar temes de 
civisme. És una feina que costa de veure i en el municipi sabem que hi ha queixes, 
mancances, però hem de continuar apostant-hi i treballant, i per això la destinació 
d’aquests recursos.  

 
Destacar que en el pressupost de l’any 2017 va sortir el tema d’un IBI del CAP 

pendent que s’havia de destinar a tasques, el vam destinar, es va portar a terme un 
projecte per la gent gran. Aquesta primera part de projecte ens ha servit per a poder 
veure cap a quina línia seguia. Aquest principi d’any estem començant a recollir els 
fruits del 2017 i començar el projecte de dinamització pròpiament.  

 
Sr. Martí Padrisa.- Explicaré quatre coses que tenim pensades per l’any vinent. 

Està funcionant molt bé el que s’ha fet a l’Ateneu, volíem donar-li un canvi d’aires. 
Volíem apostar per posar calefacció a l’Ateneu, els joves fa anys que ho reclamen, a 
l’hivern hi fa molt fred. S’està plantejant posar calefacció, arreglar les finestres: són 
de fusta i antigues,... 

 
A les Faixes volen continuar invertint una mica a l’interior. Es farà l’aïllament de la 

coberta, per l’Escola de Dansa; millorar els cortinatges per ser més eficients, 
s’acabaran de posar els llums que falten a l’escenari.  

 
Quan a mobiliari, per l’Àrea de Cultura, els darrers anys s’han anat canviant 

taules, cadires,... Aquest any interessa canviar les tanques per un tema de 
seguretat. Si hi ha sobrants, comprarem més taules i cadires. 

 
Una part important d’una partida es destinarà a l’exterior del pàrquing de les 

Faixes, aprofitant que hi ha el punt de recàrrega. És una actuació interessant de fer.  
Em deixo coses petites que no són rellevants d’explicar. 
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Sr. Joan Capdevila.-  La prioritat de la meva regidoria serà el manteniment dels 
carrers on hi ha sots, reixes que s’arrenquen. Si podem asfaltar o fer obres com hem 
fet aquest any, ho farem a base de subvencions que s’han demanat. Algunes estan 
concedides. 

 
La prioritat serà Els Camins Escolars i el Pla de Mobilitat. El projecte dels Camins 

Escolars s’ha refós amb el Pla de Mobilitat, aproximadament és el mateix camí. Hi ha 
voreres a Moià que no compleixen la normativa de distàncies, amplades,  manquen 
rampes d’accés pels minusvàlids,... Es tracta d’arranjar els espais perquè es pugui 
transitar bé.  

 
Sra. Mercè Bigorra.- Em sumo al projecte dels Camins Escolars, fa dies que hi 

treballem i és un projecte necessari. Celebro que tinguem aquest pressupost. 
M’afegeixo als pressupost de l’Anna Roca, tenim projectes en comú, amb el tema del 
jovent. Ara estem treballant un projecte sobre el “Bullyng”, el tenim molt enfocat. 
Espero poder-lo presentar al Consell Educatiu Municipal, que es va haver de 
suspendre per coincidir amb un acte educatiu del Consell Comarcal. 

 
El projecte de la pèrgola de les Coves és una bona iniciativa i un bon treball, 

gràcies a les subvencions el cost serà pràcticament zero.  
 
Altres projectes que endeguem des de la meva regidoria tindran un cost de 

pràcticament zero, serà l’Eduquentorn, servei que ens ofereix la Diputació. 
 
Continuarem treballant i ajudant a tots els centres escolars en el seu 

funcionament i les seves necessitats més immediates.  
 
Sr. Alcalde.- Afegir que, si no és el primer pressupost és el segon que aprovem 

amb l’execució de l’exercici anterior. Això vol dir que cada cop anem més endreçats 
administrativament. És important, el fet de començar amb l’exercici amb la seva 
execució el fa molt més eficient, pràctic i àgil. 

 
A part del tema del pressupost, aquest any 2018 ens fa especial il·lusió perquè 

encara que sigui fora de l’EDAR, vol dir que som capaços de gestionar subvencions, 
és el tema de l’EDAR. Avui hem fet l’obertura del primer sobre, quan a tema 
administratiu. S’hi ha presentat sis empreses.  

 
L’altra inversió important és el punt de recàrrega, que, si tot va bé, s’iniciarà 

aquest 2018. I el tema dels Bombers, que ja no depèn de nosaltres, sinó del 
Departament d’Interior. Si tot va bé aquest exercici 2018 s’iniciaran les obres.  

 
Sra. Maria Tarter.- Sap greu en una exposició en positiu, però nosaltres hem de 

fer dues exposicions. Una part és més administrativa i de procediment, que és més 
avorrit i la segona intervenció serà de caire més polític per contestar tot el que heu 
exposat l’alcalde i els regidors. 
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Deixar constància en acta que l’elaboració d’aquesta proposta del pressupost que 

es va fixar i dictaminar a la Comissió Informativa de dimecres passat no ha seguit els 
procediments establerts de manera legal per l’elaboració dels pressupostos en una 
corporació municipal. Hem de pensar que la Corporació de l’Ajuntament de Moià 
també té Organisme Autònom del Museu i té dues societats mercantils: Aigües de 
Moià i MoiàFutur. Ni en els cas de Museu ni de MoiàFutur es van convocar els 
òrgans respectius que tenen la capacitat d’aprovar el pressupost, previ a la Comissió 
informativa. Nosaltres en vam deixar constància i us ho vam notificar, i s’ha hagut de 
córrer a convocar extraordinàriament tant el Museu com MoiàFutur aquest dilluns a 
la tarda, reunions que s’havien d’haver fet abans que l’avant projecte entrés a la 
seva avaluació per la CIPP. Ja sé que és procedimental, som unes insistents, però 
és vital. Qualsevol pressupost mal gestionat administrativament pot acabar essent 
nul i acabar causant problemes. Estem d’acord en reforçar la figura del Secretari. És 
vital que aquestes coses no passin. A part que no s’havia Convocat Moià Futur ni el 
Museu, per altra banda hi ha modificacions en el Catàleg de Llocs de Treball. La 
normativa diu que aquests canvis s’han de negociar amb el Comitè d’empresa. No 
només una reunió informativa, sinó una negociació efectiva d’aquests canvis. No es 
va fer. L’expedient va passar per la CIPP, sense la negociació prèvia. Ho vam deixar 
de manifest i ens vau notificar que divendres es feia aquesta reunió amb el Comitè 
d’Empresa. Hem mirat l’expedient abans de venir al Ple i no hem vist cap Acta 
d’aquesta reunió que es va fer amb els treballadors divendres. Si heu aixecat acta no 
se’ns ha fet arribar, ni està annexada a l’expedient. No sabem si només heu arribat a 
l’acord de què ja s’ho miraran en exposició pública, ja faran al·legacions, o realment 
hi ha hagut una negociació. 

 
Hem vist un registre d’entrada dient que ells no tenen temps efectiu per valorar 

aquests canvis i que ja aniran fent. Qualsevol canvi del catàleg o d’una relació de 
llocs de treball que no ha passat per aquesta negociació efectiva s’acaba decretant 
si això va als jutjats nul de ple dret. Vigilem com es fan les coses de manera 
procedimental, acaben podent tenir conseqüències importants. Entenem que a 
l’equip de govern li feia molta il·lusió per poder complir la normativa d’aprovar el 
pressupost abans d’acabar l’any, però ho hem de fer bé. S’ha volgut córrer molt per 
fer-ho abans d’acabar l’any, però s’ha fet malament. Així ho entenem i volem deixar 
constància. Podem tenir diferents  problemes de procediment, que pot portar a la 
nul·litat de tot l’expedient. Vam votar en contra a la CIPP per aquests fets, i 
malauradament això també provocarà que avui votem en contra, a més de fer les 
al·legacions oportunes.  

 
De cara a valorar les inversions, més que el procediment d’elaboració del 

pressupost, m’ha sorprès que  a mesura que aneu explicant les diferents àrees, la 
inversió més gran de 400.000€ en el pressupost, i li correspon a l’Albert, no l’ha 
explicat. Entenem que si poseu en el pressupost aquesta inversió de reposició de les 
vies i camins urbans, s’hauria d’explicar. Si és el que ha comentat el Joan, justificar 
més detalladament els 400.000€, si són per fer carrers o què està previst fer.  
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L’interventor preveu en el capítol d’ingressos 12.000€ del lloguer de Can Carner. 

Ens ha sorprès. S’ha posat cessió d’espais. Havíem comentat que d’aquest tema en 
parlaríem i no ha estat així. Ens agradaria saber si ens podeu enviar l’esborrany, 1 
del conveni que s’ha arribat amb el Consell Comarcal del Moianès, quins espais es 
deixaran, si ens podeu explicar perquè s’ha arribat a aquesta conclusió de 12.000€. 

 
Un altre aspecte important del personal, és el tema dels complements de 

productivitat. D’aquest complement s’havia d’aprovar una bossa conjunta i distribuir-
la entre els diferents treballadors. Aquí veiem que ja s’ha distribuït directament. 
Entenem que ja heu arribat amb un acord amb els treballadors. Si ens podeu fer 
arribar el detall d’aquestes negociacions. 

 
Quan a inversions, estem contents que es puguin fer inversions, que cada regidor 

pugui continuar fent els seus projectes. El pressupost és una eina de gestió de 
l’equip de govern i que el gestioneu bé. L’interventor és  molt prudent. Deixar 
constància que aquest pressupost  trenca la regla de despesa. L’interventor deixa 
constància dels riscos que això suposa i s’haurà d’anar vigilat amb la liquidació, amb 
les execucions trimestrals vigilar que això no acabi passant i amb la liquidació anual 
no s’acabi trencant aquesta nota clara de despesa. Haurem d’anar seguin l’execució. 

 
El nostre grup, a diferència de l’any passat que vam fer una proposta d’inversions, 

ens vam trobar els dos grups, vam fer suggeriments i vam fer propostes d’inversions, 
aquest any no ho hem fet.  Volem deixar constància de perquè no ho hem fet. El 
motiu és perquè, encara que en fem, no les teniu en compte o no us les creieu, no 
us les feu vostres. A part, no ens volem tornar a trobar amb el disgust del Ple del 15 
de novembre, amb l’aportació fantàstica del Senyor Clusella, de que ens agrada 
malversar; com que jo no hi era en aquell Ple i no va quedar gravat, no sé 
exactament com va anar. El nostre Grup no volem estar tot el 2018 si algun regidor 
d’AraMoià ens tirarà en cara una inversió o una proposta nostra. Per tant, hem 
canviat el xip, el pressupost és vostre, és la vostra eina de gestió diària,  nosaltres 
aquí hi som per controlar com l’executeu, per això volíem deixar constància de 
perquè no havíem fet cap proposta d’inversió pel 2018.   

 
Les subvencions que no consten en el pressupost i per això no ens quadren les 

xifres a finals d’any o no, apareixen moltes inversions més noves. Ja estem d’acord 
amb el criteri de prudència que fa servir l’interventor, de que no ho posa en el 
pressupost fins que no està adjudicada i que hi ha un projecte associat. Estem 
d’acord amb el criteri de prudència.  

 
El tema del deute, està endreçat, ho portem dient des que es va aprovar el Pla 

d’Ajust, tant pel Ple com pel “Ministerio”. Volem dir que hi ha aquesta carència que 
heu aprovat en un Ple de l’estiu passat, la carència del crèdit de set milions del Fons. 
Hem vist que encara que aquest any és una carència  i hem de tornar capital 
d’aquest crèdit, l’interventor ha aprovisionat 400.000€ a retornar, amb el criteri de 
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prudència i de què si les coses van bé i arriben subvencions podem seguir fent 
amortitzacions anticipades, estem d’acord en el criteri a seguir per intervenció, 
compartit per la regidora d’Hisenda i per l’equip de Govern.  

 
Demanem que consti en acta a la memòria d’alcaldia, la idea que hem vist 

d’agrupar la plaça de l’interventor a la del Consell Comarcal del Moianès. Ens 
agradaria saber el calendari previst, ja que suposarà una rebaixa de la despesa que 
tenim adjudicada per les tasques d’intervenció. Si ens poguéssiu explicar el projecte, 
què suposarà per l’Ajuntament, en quina jornada es dividiran les funcions entre 
l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal.  

 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Primer hauríem d’explicar a la gent què és un 

pressupost. Un pressupost pressuposa. Com que és un pressupost que pressuposa, 
és una eina viva, que marca uns horitzons, marca una estratègia política clara, i 
pretén que la vida que passa al municipi es pugui anar adaptant, i pugui anar 
adaptant partides pressupostàries a les necessitats. És tan simple com això. Per 
tant, no pot ser una eina rígida, que no doni possibilitats a ser dúctil i poder 
respondre als ciutadans. Per això aquesta partida de 400.000€ és una partida 
oberta, que veurem com utilitzem, per tant, no és un projecte en concret. Això està 
allà i és una eina que tenim.  

 
Pel que fa a la part expositiva dels motius tècnics de secretaria intervenció ja  

respondrà secretaria intervenció. Entenem que ho hem fet bé, hem complert la 
norma, i ho explicarà secretaria intervenció. Jo no soc  qui ha de respondre aquestes 
coses, la nostra feina és gestionar les qüestions polítiques, no les tècniques. Per 
tant, es farà, es donarà resposta a això. 

 
Pel que fa a la regla de despesa o al possible trencament de la regla de despesa, 

l’Ajuntament de Moià des del 2011 no està a punt de trencar-la, és que s’havia de 
trencar directament. Com que hi ha una bona intervenció, una bona secretaria, una 
bona gestió dels regidors i regidores, el que fem és agafar-nos-ho molt seriosament, 
amatents, i fent el seguiment. 

 
Quan al Catàleg, les modificacions, el projecte de negociació, nosaltres 

presentem una proposta, el que no valia era passar el pressupost i no afrontar una 
realitat, que el Catàleg i la relació de llocs de treball no fos fidel a allò que 
representa. En ser una qüestió de Secretaria i Intervenció, que s’han reunit amb el 
personal, també amb mi. Hi ha hagut una bona predisposició, i segur que trobarem 
un acord. S’havia d’iniciar, com que es fa de bona fe, ens en sortirem. 

 
De les propostes, si les voleu fer bé, si no les voleu fer... De totes maneres, 

nosaltres hem obert sempre les portes, us hem convocat, hem dit de parlar-ne, hem 
estat sempre oberts. Que vosaltres digueu que no voleu fer propostes perquè 
considereu que no n’heu de fer, no passa res, però el que vull deixar clar és que 
nosaltres, com a equip de govern, hem donat l’opció com no pot ser d’una altra 
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manera, de donar l’opció. Ens agradaria molt aprovar-ho per unanimitat perquè és 
una eina que no només és una gestió de l’equip de govern; en tota entitat pública hi 
ha els òrgans fiscalitzadors que poden aportar coses. Es tracta que l’oposició pugui 
fer aportacions. És veritat que n’hi ha que s’aproven i n’hi ha que no, però també és 
un deure de l’oposició presentar propostes, com també ho és no presentar-ne. 
Entenem que obvieu el debat polític per una qüestió personal que no hi entrarem. És 
absolutament respectable la vostra posició.  

 
Quan al deute, si compartiu el criteri de quan es va aprovar, ja ens vam posar 

d’acord. 
 
I quan a l’agrupació d’intervenció, quan vam arribar a l’acord amb el Lluís Solé, 

per la necessitat que hi havia, era evident, com el cas del Secretari, que el sou i la 
dedicació s’havia de fer en un temps concret, perquè els recursos de l’Ajuntament de 
Moià, són els que són. Una de les opcions era poder fer una agrupació al Consell 
Comarcal, aquesta agrupació s’ha de debatre en el CCM. Hi ha la necessitat de 
cobrir la plaça, és una evidència que també serà útil.  

 
Del pressupost de Can Carner, vaig dir que faríem una reunió i la farem. El que 

passa és que s’ha de fer un pressupost, i el que tenim molt clar es que hem de 
cobrar un lloguer. Hem pressuposat la proposta que posem al pressupost, perquè 
s’hi ha de reflectir. Si els ingressos són més grans o petits en relació a si ocupen 
més espai o no, primer l’Ajuntament presentarà una proposta, vosaltres hi sereu, 
perquè això és el que hem acordat, i després el CCM ho ha d’acceptar. Es farà un 
conveni que reflecteixi l’acord que arribem les dues administracions. Seria un error 
fer un pressupost sabent que volem cobrar un lloguer de Can Carner  i no el 
reflectíssim. Hem fet una estimació del que podia ser, i, a partir d’aquí, depenent del 
metres quadrats que vulguin, o un preu diferent, la proposta de l’Ajuntament de Moià 
serà amb acord de tots. Això és un pressupost, s’havia d’incorporar una partida, ho 
hem fet, hem posat un import estimatiu que ens semblava que havíem de posar al 
pressupost. Es faran les modificacions oportunes.  

 
Sr. Martí Padrisa.- Quan a inversions, dieu que no us tenim en compte, dir que 

vaig entomar la vostra petició, ho hem parlat moltes vegades,  del pàrquing de 
davant de les Faixes. Porto molts dies mirant-m’ho, estic fent tots els possibles per 
tirar-ho endavant. Era una proposta vostra, i volia fer-vos-ho saber. I aprofitant-ho, hi 
entomem el punt de recàrrega. M’ha sabut greu quan ho heu dit. Intento fer cas de 
les propostes que són factibles, o que em veig capacitat de tirar endavant.   

 
Sra. Maria Tarter.- Em sembla que he deixat clar per qui anava la cosa. Està bé 

que s’hagi fet el Ple, perquè ens hem assabentat que el punt de recàrrega anirà allà. 
De les cinc propostes que hi havia l’empresa havia triat aquesta, està bé que ens 
avancis que el punt de recàrrega serà a les Faixes.  
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Sr. Martí Padrisa.- No dic que el punt de recàrrega vagi allà, però seria un punt 
interessant per posar-li si realment s’acaba arreglant l’aparcament. Sabent que hi ha 
el projecte en marxa i que ho havíem parlat, seria un bon lloc, perquè hi ha el punt 
de connexió allà i és un bon lloc.  

Acord 

Fets 
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 

econòmic 2018, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal 
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 

 
L’interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe que figura a l’expedient.  
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

Fonaments de Dret 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la 

legislació vigent, i els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren els 
han proposat prèviament els òrgans competents, conformement als seus estatuts o 
al document fundacional. 

 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 

162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, 
de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988; i la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per majora absoluta del seu nombre legal de 

membres, amb els vots a favor de les Sres./dels Srs. Dionís Guiteras i Rubio, Albert 
Clusella i Vilaseca, Montserrat Ferrer i Crusellas, Núria Reynés i Molist, Joan 
Capdevila i Clarà, Marc Pardo i Picañol,  Martí Padrisa i Prieto, Mercè Bigorra i 
Estevadeordal i Anna Roca i Querol i el vot en contra de Dolç Nom de Maria Tarter i 
Armadans, Montserrat Girbau i Passarell i Rosalia Membrive i Serra, 

Acorda: 
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Moià 

per a l’exercici 2018, el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels 
corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent: 
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SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla i el catàleg de llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i personal eventual per a l’exercici 2018. 

 
TERCER.- APROVAR les bases d’execució del pressupost general. 
 
QUART.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 

Oficial de la Província  i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies 
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 

 
CINQUÈ.- CONSIDERAR l’aprovació inicial del pressupost general com a definitiva si no 

es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor 
en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.  

 
SISÈ.- REMETRE còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
SETÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per a 

la formalització dels presents acords. 
  

DESPESES AJUNTAMENT OOAA MUSEU CONSOLIDAT
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL 2.172.947,58 €              183.610,32 €            2.356.557,90 €           
CAPÍTOL II DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.103.459,88 €              4.373,08 €                2.107.832,96 €           
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES 138.993,47 €                 -  €                        138.993,47 €              
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 265.063,25 €                 -  €                        179.579,85 €              
CAPÍTOL V FONS DE CONTINGÈNCIA 49.815,17 €                   0,00% 49.815,17 €                
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS 639.425,49 €                 -  €                        639.425,49 €              
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.100,00 €                     -  €                        2.100,00 €                  
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS -  €                             -  €                        -  €                          
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS 935.284,71 €                 -  €                        935.284,71 €              
TOTAL 6.307.089,55 €              187.983,40 €            6.409.589,55 €           

INGRESSOS AJUNTAMENT OOAA MUSEU CONSOLIDAT
CAPÍTOL I IMPOSTOS DIRECTES 3.547.500,00 €              -  €                        3.547.500,00 €           
CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES 40.000,00 €                   -  €                        40.000,00 €                
CAPÍTOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.110.750,00 €              102.500,00 €            1.213.250,00 €           
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.495.039,55 €              85.483,40 €              1.495.039,55 €           
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 113.800,00 €                 -  €                        113.800,00 €              
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ DE BÉNS REALS -  €                             -  €                        -  €                          
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL -  €                             -  €                        -  €                          
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS -  €                             -  €                        -  €                          
TOTAL 6.307.089,55 €              187.983,40 €            6.409.589,55 €           

AJUNTAMENT DE MOIÀ - 2018



	
	
	
	
	

	 	
 

	
Foli	13	de	39	

 

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

Annex 1. Plantilla  

JUNTAMENT DE MOIÀ 
      

     DENOMINACIÓ ESC NP GRUP VAC 
Observac
ions 

 PERSONAL FUNCIONARI 
      1.- FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER 

ESTATAL 
      Secretari general HCE 1 A1 1 

  Tresorer HCE 1 A1 1 
  Interventor HCE 1 A1 1 
  Total Habilitació de caràcter estatal 

 
3 

 
3 

  
       2.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 

      2.1.- Subescala Tècnica 
      Tècnic d'Administració General AG 1 A1 

   Tècnic de Recursos Humans AG 1 A2 1 
  2.2.- Subescala Administrativa 

      Administratius AG 2 C1 
   2.2.- Subescala Auxiliar 

      Auxiliar Administratiu AG 2 C2 1 
  Total Escala d'Administració General 

 
6 

 
2 

  
       3.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

      3.1.- Subescala Tècnica 
   

  
  Enginyer AE 1 A2 1 
  Arquitecte AE 1 A1 1 
  3.2.- Subescala de Serveis Especials 

      3.2.1.- Classe Comeses Especials 
      Administratiu/va AE 1 C1 

   Auxiliar administratiu/va AE 2 C2 
   3.2.2.- Classe Policia Local  

      Caporal adjunt AE 1 C2 
   Caporal en cap AE 1 C2 
   Agent amb escola de policia AE 5 C2 
   Total Escala d'Administració Especial 

 
12 

 
2 

    
      Total plantilla de funcionaris 
 

21 
 

7 
  

AJUNTAMENT DE MOIÀ 
      

     DENOMINACIÓ ESC NP GRUP VAC 
Observac
ions 

 PERSONAL LABORAL (INDEFINITS O TEMPORALS) 
      A) TÈCNICS DE GRAU MIG 
      Assistent/a social L 1 A2 

   Educador/a social L 1 A2 
   Director/a Biblioteca L 1 A2 1 

  Professor/a escola de dansa  L 1 A2 
   Educador/a Escola Bressol L 2 A2 
   Arquitecte/Enginyer tècnic L 1 A2 1 

  Tècnic mig Àrea de les persones L 1 A2 1 
  B) TÈCNICS AUXILIARS 

      Educador/a Escola Bressol L 3 C1 
   Director/a Escola Bressol L 1 C1 
   Tècnic/a auxiliar de biblioteca L 2 C1 2 

  Tècnic/a auxiliar Escola bressol L 3 C1 1 
  C) PERSONAL AUXILIAR 

      Auxiliar administratiu/va L 6 C2 
   Oficial polivalent L 1 C2 
   Treballador/a familiar  L 2 C2 
   D) PERSONAL D'OFICIS 

      Bidell  L 1 AP 
   Ajudant de cultura i manteniment L 1 AP 
   Operaris oficis diversos L 6 AP 
   Oficial L 1 AP 
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Personal de neteja  L 5 AP 
   Peó polivalent L 1 AP 1 

  
       PERSONAL LABORAL (EVENTUAL) 

      Recepcionista L 2 AP 2 
  Director/a Casal Estiu L 1 C2 1 
  Monitor/a Casal Estiu L 5 AP 5 
  

       Total plantilla personal laboral 
 

49   15 
    

      Total plantilla Ajuntament de Moià 
 

70   22 
  

       
MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ 

      
     DENOMINACIÓ ESC NP GRUP VAC 

Observac
ions 

 PERSONAL LABORAL 
      A) TÈCNICS DE GRAU SUPERIOR 
      Directora del Museu L 1 A1 

   Tècnic superior L 1 A1 
   B) TÈCNICS DE GRAU MIG 

      Tècnics especialitzats L 1 A2 
   C)  TÈCNICS AUXILIARS 

      Tècnic auxiliar L 1 C1 
   C) PERSONAL AUXILIAR 

      Guia L 3 C2 
   Recepcionista museu L 1 AP 
   Monitor - guia L 1 AP 
  Total Personal Museu 

 
9 

 
0 

  
       
       Total personal Ajuntament i Museu Municipal de Moià 

 
79 

 
22 

   

Annex 2. Catàleg 
Nª pl. Titular Denominació Àrea Classe 

1  Agent Govern Funcionari Carrera 

2  Agent Govern Funcionari Carrera 

3  Agent Govern Funcionari Carrera 

4  Agent Govern Funcionari Carrera 

5  Agent Govern Funcionari Carrera 

6  Agent Govern Funcionari en pràctiques 

7  Caporal Adjunt Govern Funcionari Carrera 

8  Caporal en cap Govern Funcionari Carrera 
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Nª pl. Titular Denominació Àrea Classe 

9  Administrativa Govern Funcionari Carrera 

10  Administrativa Govern Funcionari Carrera 

11  Administrativa Territori Funcionari Carrera 

12  Arquitecte Territori Funcionari interí 

13  Aux. Administratiu Govern Funcionari Carrera 

14  Aux. Administratiu Territori Funcionari Carrera 

15  Aux. Administrativa Economia i Hisenda Laboral permanent no fix de plantilla 

16  Aux. Administrativa Economia i Hisenda Laboral permanent no fix de plantilla 

17  Aux. Administrativa Govern Funcionari Carrera 

18 Vacant Tècnic Mig Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

18bis  Aux. Administrativa Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

19  Aux. Administrativa Govern Laboral permanent no fix de plantilla 

20 Vacant Arquitecte/Enginyer tècnic Territori Laboral temporal no fix de plantilla 

20bis  Tècnic Territori Laboral temporal no fix de plantilla 

21  Aux. Administrativa Territori Laboral permanent no fix de plantilla 

22  Aux. Administratiu/va Govern Laboral permanent no fix de plantilla 

23 Vacant Enginyer Territori Funcionari interí 

24  Interventor Economia i Hisenda Funcionari Carrera 
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Nª pl. Titular Denominació Àrea Classe 

25  Secretari Govern Funcionari Habilitació estatal 

26  Auxiliar administrativa Govern Laboral permanent no fix de plantilla 

27 Vacant Tresorer Economia i Hisenda Funcionari Habilitació estatal 

28  TAG Economia i Hisenda Funcionari Carrera 

29  Auxiliar administrativa Govern Funcionari Carrera 

30  Tècnic RRHH Govern Funcionari interí 

31  Assistent Social  Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

32  Educadora social Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

33  Treballadora familiar Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

34 Vacant Treballadora familiar Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

35  Treballadora familiar Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

36 Vacant Oficial polivalent Territori Laboral temporal no fix de plantilla 

37  Operari Territori Laboral temporal no fix de plantilla 

38  Oficial Territori Laboral permanent no fix de plantilla 

39  Peó brigada Territori Laboral permanent no fix de plantilla 

40  Peó brigada Territori Laboral permanent no fix de plantilla 

41  Peó Brigada Territori Laboral permanent no fix de plantilla 

42  Peó brigada Territori Laboral permanent no fix de plantilla 

43  Peó brigada Territori Laboral permanent no fix de plantilla 

44  Netejadora Territori Laboral permanent no fix de plantilla 

45  Netejadora Territori Laboral permanent no fix de plantilla 

46  Netejadora Territori Laboral permanent no fix de plantilla 

47  Netejadora Territori Laboral permanent no fix de plantilla 

48  Netejadora Territori Laboral permanent no fix de plantilla 
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Nª pl. Titular Denominació Àrea Classe 

49 Vacant Peó polivalent Territori Laboral temporal no fix de plantilla 

50  Bibliotecària Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

51 Vacant Tècnic aux. Biblioteca Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

52  Tècnic aux. Biblioteca Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

53  Conserge Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

54  Ajudant de cultura i manteniment Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

55  Directora Escola Bressol Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

56  Educadora Escola Bressol Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

57  Educadora Escola Bressol Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

58  Educadora Escola Bressol Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

59  Educadora Escola Bressol Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

60  Educadora Escola Bressol Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

61  Tècnica auxiliar d'escola bressol Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

62 
 

Tècnica auxiliar d'escola bressol Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

63 Vacant Tècnica auxiliar d'escola bressol Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

64  Directora Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

65 Vacant Recepcionista piscina Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

66 Vacant Recepcionista piscina Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

67 Vacant Director Casal Estiu Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

68 Vacant Monitor Casal amb títol Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

69 Vacant Monitor Casal amb títol Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

70 Vacant Monitor Casal amb títol Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

71 Vacant Monitor Casal amb títol Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

72 Vacant Monitor Casal amb títol Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 
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Nª pl. Titular Denominació Àrea Classe 

1  Directora Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

2  Tècnic auxiliar Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

3  Tècnic Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

4  Tècnic superior Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

5  Monitor/guia Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

6  Monitor/guia Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

7  Monitor/guia Servei a les persones Laboral permanent no fix de plantilla 

8  Monitor/guia Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

9  Recepcionista museu Servei a les persones Laboral temporal no fix de plantilla 

 
Nª pl. Titular Relació serveis Situació GC Grup % jorn CD 

1  Funcionari Carrera Propietat 6 C1 100 15 

2  Funcionari Carrera Propietat 6 C1 100 15 

3  Funcionari Carrera Propietat 6 C1 100 15 

4  Funcionari Carrera Propietat 6 C1 100 15 

5  Funcionari Carrera Propietat 6 C1 100 15 

6  Funcionari interí Coberta interinament 6 C2 100 15 

7  Funcionari Carrera Propietat 6 C1 100 16 

8  Funcionari Carrera Propietat 6 C1 100 18 
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Nª pl. Titular Relació serveis Situació GC Grup % jorn CD 

9  Funcionari Carrera Propietat 5 C1 100 22 

10  Funcionari Carrera Propietat 5 C1 100 22 

11  Funcionari Carrera Propietat 5 C1 100 22 

12  Funcionari interí Coberta interinament 1 A1 66,67 22 

13  Funcionari Carrera Propietat 7 C2 100 18 

14  Funcionari Carrera Propietat 7 C2 100 18 

15  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 7 C2 100 18 

16  Cte. Indefinit - no oposició Coberta interinament 7 C2 100 18 

17  Funcionari Carrera Propietat 7 C2 100 18 

18 Vacant VACANT Vacant 2 A2 100 22 

18bis  
Cte. Interinitat fins cobertura plaça per proc. 

Regl Coberta interinament 7 C2 100 18 

19  Cte. Indefinit - no oposició Coberta interinament 7 C2 100 18 

20 Vacant VACANT Vacant 2 A2 100 22 

20bis  Cte temporal Pla d'ocupació Cte. Temporal 2       

21  Cte. Indefinit - no oposició Coberta interinament 7 C2 100 15 

22  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 7 C2 80 18 

23 Vacant Funcionari interí Vacant 1 A2 42,00 22 

24  

Vacant ocupada transitòriament  en comissió 
de serveis 

Vacant ocupada 
transitòriament  en 
comissió de serveis 

1 A1 100 28 
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Nª pl. Titular Relació serveis Situació GC Grup % jorn CD 

25  

Vacant ocupada transitòriament  en comissió 
de serveis 

Vacant ocupada 
transitòriament  en 
comissió de serveis 

1 A1 100 28 

26  Cte. Obra o servei s/d Coberta interinament 6 C2 100 15 

27 Vacant 

Vacant ocupada transitòriament per 
Montserrat Viladrich i Homs en règim 

d'habilitada accidental 

Vacant ocupada 
transitòriament per 

Montserrat Viladrich i 
Homs en règim 

d'habilitada accidental 
1 A1 100 20 

28  Funcionari Carrera Propietat 1 A1 100 20 

29  Funcionari Carrera Propietat 7 C2 100 18 

30  Funcionari interí Coberta interinament 2 A2 100 22 

31  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 2 A2 100 18 

32  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 2 A2 100 18 

33  Cte. Obra o servei s/d Coberta interinament 6 C2 50 11 

34 Vacant Vacant Vacant 6 C2 50 11 

35 
 

Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 6 C2 75 11 

36 Vacant VACANT Vacant 6 C2 100 15 

37 
 

Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 6 AP 100 11 

38  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 6 AP 100 14 

39  Cte. Indefinit - no oposició Coberta interinament 6 AP 100 11 

40  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 6 AP 100 11 

41  Cte. Indefinit - no oposició Coberta interinament 6 AP 100 11 

42  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 6 AP 100 11 

43  Cte. Indefinit - no oposició Coberta interinament 6 AP 100 11 

44  Cte. Indefinit - no oposició Coberta interinament 6 AP 100 11 

45  Cte. Obra o servei s/d Coberta interinament 6 AP 100 11 

46  Cte. Obra o servei s/d Coberta interinament 6 AP 100 11 

47  Cte. Obra o servei s/d Coberta interinament 6 AP 100 11 

48  Cte. Obra o servei s/d Coberta interinament 6 AP 100 11 
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Nª pl. Titular Relació serveis Situació GC Grup % jorn CD 

49 Vacant Vacant Vacant 6 AP 50 11 

50  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 2 A2 100 16 

51 Vacant VACANT Vacant 5 C1 100 15 

52  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 5 C1 100,00 15 

53  Cte. Indefinit - no oposició Coberta interinament 6 AP 100 11 

54  Cte. Indefinit - no oposició Coberta interinament 6 AP 100 11 

55  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 2 C1 100 16 

56  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 2 A2 100 16 

57  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 2 C1 100 16 

58  Cte. Indefinit - no oposició Coberta interinament 2 C1 100 16 

59  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 2 C1 100 16 

60  Cte. Indefinit - no oposició Coberta interinament 2 A2 100 16 

61  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 5 C1 100 15 

62 
 

Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 5 C1 100 15 

63 Vacant Vacant Vacant 5 C1 48 15 

64  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 2 A2 46,25 16 

65 Vacant Vacant Vacant 7 AP 96,25 11 

66 Vacant Vacant Vacant 7 AP 96,25 11 

67 Vacant Vacant Vacant 7 C2 75,00 15 

68 Vacant Vacant Vacant 6 AP 75,00 11 

69 Vacant Vacant Vacant 7 AP 75,00 11 

70 Vacant Vacant Vacant 8 AP 75,00 11 

71 Vacant Vacant Vacant 9 AP 75,00 11 

72 Vacant Vacant Vacant 10 AP 75,00 11 
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Nª pl. Titular Relació serveis Situació GC Grup % jorn CD 

1  Cte. Obra o servei s/d Coberta interinament 1 A1 100,00 20 

2  Cte. Obra o servei s/d Coberta interinament 2 C1 75,00 16 

3  Cte. Obra o servei s/d Coberta interinament 2 A2 75,00 16 

4  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 1 A1 75,00 20 

5  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 7 C2 33,66 15 

6  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 7 C2 33,66 15 

7  Cte. Interinitat fins cobertura plaça Coberta interinament 7 AP 29,78 14 

8  Cte. Obra o servei s/d TP Vacant 7 C2 22,82 15 

9 
 

Cte. Obra o servei  TP Coberta interinament 7 AP 33,02 14 

 
Nª 
pl. Titular 

Salari 
Base Triennis  

SB 
p.ext 

Triennis 
p.ext 

C. 
Destí 

C. 
específic 

C. 
Produc. 

Altres 
compl 

Brut 
mensual 

1  734,51 191,28 634,82 186,00 334,03 815,08 363,98 0,00 2438,88 

2  734,51 99,93 634,82 95,55 334,03 766,73 363,98 0,00 2299,19 

3  734,51 81,66 634,82 77,46 334,03 766,73 363,98 0,00 2280,92 

4  734,51 63,39 634,82 59,37 334,03 766,73 363,98 0,00 2262,65 

5  734,51 63,39 634,82 59,37 334,03 766,73 363,98 0,00 2262,65 

6  611,31 36,54 605,73 36,18 334,03 411,12 554,88 0,00 1947,88 

7  734,51 227,82 634,82 222,18 356,97 1080,06 167,37 0,00 2566,73 

8  734,51 118,20 634,82 113,64 402,73 1080,06 94,64 552,40 2982,54 
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Nª 
pl. Titular 

Salari 
Base Triennis  

SB 
p.ext 

Triennis 
p.ext 

C. 
Destí 

C. 
específic 

C. 
Produc. 

Altres 
compl 

Brut 
mensual 

9  734,51 217,02 634,82 201,30 520,09 786,38 42,03 515,41 2815,44 

10  734,51 171,44 634,82 156,44 520,09 511,82 168,09 0,00 2105,95 

11  734,51 190,17 634,82 178,11 520,09 515,44 164,80 0,00 2125,02 

12  754,28 29,01 465,44 17,90 346,74 840,20 0,00 0,00 1970,23 

13  611,31 127,89 605,73 126,63 402,73 529,71 168,09 111,10 1950,84 

14  611,31 164,43 605,73 162,81 402,73 529,71 122,59 0,00 1830,78 

15  611,31 54,81 605,73 54,27 402,73 529,71 122,59 0,00 1721,16 

16  611,31 91,35 605,73 90,45 402,73 529,71 122,59 0,00 1757,70 

17  611,31 146,16 605,73 144,72 402,73 529,71 122,59 0,00 1812,51 

18 Vacant 978,26 0,00 713,45 0,00 520,09 441,03 0,00 202,00 2141,38 

18bis  611,31 0,00 605,73 0,00 402,73 529,71 0,00   1543,75 

19  611,31 73,08 605,73 72,36 402,73 529,71 122,59 0,00 1739,43 

20 Vacant 978,26 0,00 713,45 0,00 520,09 793,63   0,00 2291,98 

20bis  2034,42   0,00           2034,42 

21  611,31 91,35 605,73 90,45 334,03 424,86 110,46 0,00 1572,01 

22  489,05 14,62 484,58 14,47 322,18 423,78 98,07 0,00 1347,70 

23 Vacant 410,87 0,00 299,65 0,00 218,44 529,30 0,00 0,00 1158,60 

24  1131,36 217,61 698,13 134,25 849,14 2309,33 0,00 0,00 4507,44 
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Nª 
pl. Titular 

Salari 
Base Triennis  

SB 
p.ext 

Triennis 
p.ext 

C. 
Destí 

C. 
específic 

C. 
Produc. 

Altres 
compl 

Brut 
mensual 

25  1131,36 435,20 698,13 268,50 988,23 395,98 2763,46 0,00 5714,23 

26  611,31 55,00 605,73 55,00 334,03 382,65 0,00 0,00 1382,99 

27 Vacant 1131,36 0,00 698,13 0,00 448,55 693,03 0,00 0,00 2272,94 

28  1131,36 272,42 698,13 188,52 448,55 693,03 0,00 0,00 2545,36 

29                    

30  978,26 178,46 713,45 139,66 520,09 609,97 0,00 0,00 2286,78 

31  978,26 70,96 713,45 51,74 402,73 456,07 0,00 0,00 1908,02 

32  978,26 248,37 713,45 181,09 402,73 386,66 0,00 0,00 2016,02 

33  305,66 29,76 302,87 29,67 121,20 279,31 0,00 0,00 735,92 

34 Vacant 305,66 0,00 302,87 0,00 121,20 279,31 0,00 0,00 706,16 

35 
 

458,48 34,33 454,30 34,19 181,80 418,95 0,00 0,00 1093,56 

36 Vacant 611,31   605,73   334,03 510,05 0,00 0,00 1455,39 

37 
 

559,50 0,00 559,50 0,00 242,40 270,30 201,68 21,58 1295,46 

38  559,50 18,27 559,50 18,09 311,16 510,05   255,69 1654,67 

39  559,50 41,25 559,50 41,25 242,40 270,30 201,68 122,58 1437,71 

40  559,50 41,25 559,50 41,25 242,40 270,30 201,68 122,58 1437,71 

41  559,50 41,25 559,50 41,25 242,40 271,88 255,80 21,64 1392,47 

42  559,50 41,25 559,50 41,25 242,40 271,88 255,80 168,09 1538,92 

43  559,50 68,75 559,50 68,75 242,40 280,14 426,62 22,00 1599,41 

44  559,50 68,75 559,50 68,75 242,40 268,93 142,22 21,52 1303,32 

45  559,50 41,25 559,50 41,25 242,40 267,13 92,92 21,45 1224,65 

46  559,50 55,00 559,50 55,00 242,40 267,13 92,92 21,45 1238,40 

47  559,50 55,00 559,50 55,00 242,40 267,13 92,92 21,45 1238,40 

48  559,50 55,00 559,50 55,00 242,40 267,13 92,92 21,45 1238,40 
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Nª 
pl. Titular 

Salari 
Base Triennis  

SB 
p.ext 

Triennis 
p.ext 

C. 
Destí 

C. 
específic 

C. 
Produc. 

Altres 
compl 

Brut 
mensual 

49 Vacant 279,75 0,00 279,75 0,00 121,20 133,57 46,46 10,73 591,70 

50 
 

978,26 152,57 713,45 131,62 356,97 541,63 241,16 0,00 2270,59 

51 Vacant 734,51 80,55 634,82 69,57 334,03 356,43 43,26 0,00 1548,78 

52  734,51 80,55 634,82 69,57 334,03 356,43 43,26 0,00 1548,78 

53  559,50 55,00 559,50 55,00 242,40 344,63 0,00 20,01 1221,54 

54  559,50 55,00 559,50 55,00 242,40 269,43 542,58 21,54 1690,45 

55  734,51 106,44 634,82 77,61 356,97 132,84 0,00 563,28 1894,04 

56  978,26 106,44 713,45 77,61 356,97 132,84 0,00 0,00 1574,51 

57  734,51 141,92 634,82 103,48 356,97 132,84 0,00 220,17 1586,41 

58  734,51 177,41 634,82 129,35 356,97 132,84 0,00 220,17 1621,90 

59  734,51 106,44 634,82 77,61 356,97 132,84 0,00 220,17 1550,93 

60  978,26 177,41 713,45 129,35 356,97 132,84 0,00 0,00 1645,48 

61  734,51 80,55 634,82 69,57 334,03 259,28 0,00 0,00 1408,37 

62 
 

734,51 80,55 634,82 69,57 334,03 259,28 0,00 0,00 1408,37 

63 Vacant 352,56 0,00 304,71 0,00 160,33 124,46 0,00 0,00 637,35 

64  452,45 49,23 329,97 35,89 165,10 412,98 0,00 0,00 1079,75 

65 Vacant 538,52 0,00 538,52 0,00 233,31 115,67     887,50 

66 Vacant 538,52 0,00 538,52 0,00 233,31 115,67     887,50 

67 Vacant 458,48 0,00 454,30 0,00 250,52 387,02     1096,02 

68 Vacant 419,63 0,00 419,63 0,00 181,80 229,97     831,39 

69 Vacant 419,63 0,00 419,63 0,00 181,80 229,97     831,39 

70 Vacant 419,63 0,00 419,63 0,00 181,80 229,97     831,39 

71 Vacant 419,63 0,00 419,63 0,00 181,80 229,97     831,39 

72 Vacant 419,63 0,00 419,63 0,00 181,80 229,97     831,39 
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Nª 
pl. Titular 

Salari 
Base Triennis  

SB 
p.ext 

Triennis 
p.ext 

C. 
Destí 

C. 
específic 

C. 
Produc. 

Altres 
compl 

Brut 
mensual 

1  1131,36 166,04 698,13 106,42 448,55 693,03 0,00 672,74 3111,72 

2  550,88 106,44 476,12 77,61 267,73 0,00 112,87 165,13 1203,05 

3  733,70 106,44 535,09 77,61 267,73 0,00 112,87 0,00 1220,73 

4  848,52 65,28 523,60 40,28 336,41 615,70 0,00 0,00 1865,91 

5  205,77 6,15 203,89 6,09 112,43 98,42 0,00 98,44 521,21 

6  205,77 0,00 203,89 0,00 112,43 98,42 0,00 98,44 515,06 

7  166,62 4,09 166,62 4,09 92,66 75,41 0,00 75,42 414,21 

8  139,50 0,00 138,23 0,00 76,23 66,73 0,00 66,74 349,19 

9 
 

184,75 0,00 184,75 0,00 102,75 82,79   82,80 453,09 
 
 

Nª 
pl. Titular 

Paga 
extra 

Brut 
anual %CP 

Cost 
patronal CP anual CT anual Motivació dels complements singulars 

1  2333,91 33934,43 0,28 786,15 9433,77 43368,21   

2  2195,12 31980,45 0,28 740,88 8890,57 40871,02   

3  2177,03 31725,03 0,28 734,96 8819,56 40544,59   

4  2158,94 31469,61 0,28 729,05 8748,55 40218,17   

5  2158,94 31469,61 0,28 729,05 8748,55 40218,17   

6  

1941,94 27258,50 0,33 756,42 9077,08 36335,58   

7  
2461,40 35723,57 0,28 827,60 9931,15 45654,72 

 El Lloc de Treball està cobert en règim d'habilitació 
accidental perquè la persona que l'ocupa no té la 
titulació professional requerida per ocupar-lo en 

propietat  
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Nª 
pl. Titular 

Paga 
extra 

Brut 
anual %CP 

Cost 
patronal CP anual CT anual Motivació dels complements singulars 

8  2878,29 41547,06 0,28 962,51 11550,08 53097,14  Compl. Per caporal en cap  

9  

2700,03 39185,34 0,24 910,75 10928,96 50114,30  Compl. Per coord àrea 353,50€ i compl. Per substituc. 
Secretari 161,91€  

10  1991,26 29253,95 0,25 620,45 7445,40 36699,35   

11  2013,27 29526,71 0,24 594,25 7131,00 36657,71   

12  1670,28 26983,35 0,31 704,94 8459,28 35442,63   

13  
1944,00 27298,07 0,25 573,26 6879,11 34177,18  El complement de 110,00€ retribueix el fet d'assumir 

tasques superiors  

14  1823,58 25616,50 0,25 537,95 6455,36 32071,86   

15  1715,04 24083,98 0,31 620,16 7441,95 31525,93   

16  1751,22 24594,82 0,31 633,32 7599,80 32194,62   

17  1805,49 25361,08 0,25 532,58 6390,99 31752,07   

18 Vacant 
1876,57 29449,65 0,33 803,73 9644,76 39094,41  Complement de 2.828€ anuals per retribuir el fet de 

treballar en festius i per perllongació de jornada  

18bis  

1538,17 21601,34 0,31 556,23 6674,81 28276,15   

19  1733,13 24339,40 0,31 626,74 7520,87 31860,27   

20 Vacant 2027,17 31558,07 0,33 861,27 10335,27 41893,34   

20bis  

0,00 24413,04 0,32 653,05 7836,59 32249,63   

21  1565,53 21995,18 0,31 566,38 6796,51 28791,69   

22  1343,09 18858,58 0,31 485,61 5827,30 24685,89   

23 Vacant 

1047,38 15998,01 0,31 417,95 5015,38 21013,39 

 Aquest lloc de treball quedarà 
automàticament extingit en el moment en que 

el CCM assumeixi les tasques que té 
atribuïdes en règim d'assistència tècnica a 

l'Ajuntament de Moià.  

24  

3990,85 62071,05 0,26 969,69 11636,22 73707,27   
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extra 

Brut 
anual %CP 
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patronal CP anual CT anual Motivació dels complements singulars 

25  

2350,84 73272,44 0,24 910,75 10928,96 84201,40   

26  

1377,41 19350,70 0,33 528,12 6337,47 25688,17  El complement que cobrava per assumir tasques 
superiors es passa a l'específic.  

27 Vacant 

1839,71 30954,72 0,25 650,05 7800,59 38755,31   

28  2028,23 34600,80 0,25 726,62 8719,40 43320,21   

29        0,00      No es dota perquè la titular ocupa accidentalment la 
plaça núm. 30  

30  1983,17 31407,69 0,31 805,08 9660,96 41068,65   

31  1623,99 26144,16 0,32 687,37 8248,48 34392,64   

32  1683,93 27560,08 0,32 724,60 8695,20 36255,28   

33  733,04 10297,12 0,33 281,03 3372,31 13669,43   

34 Vacant 
703,37 9880,66 0,35 285,72 3428,59 13309,25   

35 
 

1089,24 15301,24 0,32 402,29 4827,54 20128,77   

36 Vacant 

1449,81 20364,30 0,37 621,11 7453,33 27817,63   

37 
 

1295,46 18136,44 0,37 553,16 6637,94 24774,38   

38  

1654,49 23165,02 0,37 706,53 8478,40 31643,42 
 Compl. De 181,80€ mensuals per assumir tasques de 
responsabilitat i un CPT de 73,89€ per consolidar les 

retribucions  

39  
1337,71 19927,94 0,34 561,89 6742,68 26670,62  Compl. De 101€ mensuals per distribució de jornada i 

treballar en festius (exclosa paga extra)  

40  
1337,71 19927,94 0,37 613,89 7366,68 27294,62  Compl. De 101€ mensuals per distribució de jornada i 

treballar en festius (exclosa paga extra)  

41  1392,47 19494,58 0,37 594,58 7135,02 26629,60   

42  
1538,92 21544,88 0,37 658,39 7900,68 29445,56  Compl. De 146,45€ mensuals per assumir tasques de 

responsabilitat  

43  1599,41 22391,74 0,37 682,95 8195,38 30587,12   

44  1303,32 18246,48 0,34 509,38 6112,57 24359,05   

45  1224,65 17145,10 0,35 495,78 5949,35 23094,45   

46  1238,40 17337,60 0,35 501,69 6020,28 23357,88   

47  1238,40 17337,60 0,35 501,35 6016,15 23353,75   

48  1238,40 17337,60 0,35 501,35 6016,15 23353,75   
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Cost 
patronal CP anual CT anual Motivació dels complements singulars 

49 Vacant 

591,70 8283,80 0,37 252,66 3031,87 11315,67 
		

50  1984,83 31216,74 0,32 820,74 9848,88 41065,62   

51 Vacant 1438,11 21461,58 0,32 564,26 6771,13 28232,71   

52  1438,11 21461,58 0,32 564,26 6771,13 28232,71  plaça 100% ocupada un 66,67% per cte i ampliada a 
85,33  

53  
1221,54 17101,56 0,32 449,63 5395,54 22497,10  Es torna a incrementar en 55,65€ mensuals per 

adaptar a la mitjana de Diputació  

54  

1690,45 23666,30 0,32 622,23 7466,72 31133,02   

55  

1765,52 26259,52 0,32 690,41 8284,88 34544,40 

Aquest lloc de treball té assignat un complement de 
343,11€ destinat a retribuir les tasques de direcció i 
coordinació general de l'escola.  Actualment el lloc de 
treball s'ocupa en règim rotatiu però hom té previst de 
cobrir-lo mitjançant el corresponent procediment de 
selecció per promoció interna quan sigui possible, amb 
la finalitat de procurar l'estabilitat del projecte 
educatiu que haurà de liderar.  Es crea un CPT de 
220,17€ per respectar el muntant  global de les 
retribucions 

56  1280,87 21455,86 0,32 564,12 6769,44 28225,30   

57  
1448,28 21933,48 0,32 576,69 6920,25 28853,73  Es crea un CPT de 220,17€ per respectar 

el muntant global de retribucions  

58  
1474,15 22411,10 0,32 589,23 7070,70 29481,80  Es crea un CPT de 220,17€ per respectar 

el muntant global de retribucions  

59  
1422,41 21455,98 0,32 564,12 6769,48 28225,46  Es crea un CPT de 220,17€ per respectar 

el muntant global de retribucions  

60  1332,61 22410,98 0,32 589,24 7070,90 29481,88   

61  
1297,70 19495,84 0,32 512,58 6150,94 25646,78  Es torna a incrementar en 83,23€ mensuals per 

adaptar a la mitjana de Diputació  

62  
1297,70 19495,84 0,32 512,58 6150,94 25646,78  Es torna a incrementar en 83,23€ mensuals per 

adaptar a la mitjana de Diputació  

63 Vacant 
589,50 8827,26 0,33 240,91 2890,93 11718,19  Es torna a incrementar en 39,95€ mensuals per 

adaptar a la mitjana de Diputació  

64  943,94 14844,86 0,32 390,30 4683,55 19528,42   

65 Vacant 887,50 3106,26 0,33 290,66 1017,30 4123,56 

 L'ocupació d'aquest lloc resta condicionada a les 
exigències de la demanda del servei  

66 Vacant 887,50 3106,26 0,33 290,66 1017,30 4123,56 

67 Vacant 1091,84 2082,44     682,00 2764,44 

68 Vacant 831,39 1413,36     462,88 1876,24 

69 Vacant 831,39 1413,36     462,88 1876,24 

70 Vacant 831,39 1413,36     462,88 1876,24 

71 Vacant 831,39 1413,36     462,88 1876,24 

72 Vacant 831,39 1413,36     462,88 1876,24 
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Nª 
pl. Titular 

Paga 
extra 

Brut 
anual %CP 

Cost 
patronal CP anual CT anual Motivació dels complements singulars 

1  2618,87 42578,38 0,32 1147,84 13774,11 56352,49 

El complement específic de 672,74€ compren: la 
dedicació al lloc de treball superior a la jornada 

laboral ordinària dels empleats del Museu en horari 
flexible, en funció de les necessitats del servei i en 

règim de disponibilitat total qualsevol dia de la 
setmana amb independència del seu caràcter festiu 
o laboral.  L'horari mínim de presència al lloc de 
treball serà de 37,5 hores setmanals, i serà fixat 

discrecionalment pel regidor/a de cultura de 
l'Ajuntament de Moià en funció de les necessitats 

del servei. 

2  1099,45 16635,51 0,32 448,47 5381,59 22017,09 

  

3  993,30 16635,38 0,32 448,46 5381,55 22016,93   

4  1515,98 25422,89 0,31 659,94 7919,23 33342,11   

5  519,27 7293,09 0,31 189,33 2271,92 9565,00 

 El compl. Esp. Compl. Retribueix la penositat del lloc 
de treball relativa al treball de cap de setmana i festius  

6  513,18 7207,11 0,31 187,08 2245,02 9452,13 

7  414,21 5798,98 0,31 150,53 1806,38 7605,36 

8  347,92 4886,10 0,32 131,72 1580,65 6466,76 

9 
 

453,09 6343,26 0,32 171,00 2052,04 8395,30 

		

 
 

Nª 
pl. Titular Modificacions pressupost 2018 

1  		
2  		
3  		
4  		
5  		

6  

Supressió del Lloc pels següents motius: 1.-En breu els Mossos d'Esquadra s'incorporaran a la Caserna de 
Moià assumint les tasques de seguretat ciutadana que venia desenvolupant la Policia Local, la qual cosa 

determina la necessitat de reduir progressivament els efectius del Cos.. 2.-El lloc de treball està ocupat en 
precari per un funcionari en pràctiques des de fa molts anys que encara no ha finalitzat el procediment 
selectiu i no és possible prolongar per més temps aquesta situació transitòria manifestament anòmala, 

tractant-se com es tracta d'un servei que comporta exercici d'autoritat i que la llei obliga a atendre 
inexcusablement per mitjà de funcionaris de carrera. 

7  

Es modifica la denominació del Lloc de Caporal a Caporal Adjunt, per ajustar-ne la jerarquia a les funcions 
que desenvolupa 

8  		
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Nª 
pl. Titular Modificacions pressupost 2018 

9  

Es redueix un 50% el complement personal del lloc de treball com a conseqüència de la incorporació del nou 
Secretari.  El 50% restant es manté, perquè aquest lloc de treball és el cridat a exercir les funcions de suport 
immediat al Secretari i substituir ordinàriament aquest en casos d'absència, per malaltia, vacances, llicències, 
permisos y abstenció reglamentària. 

10  		
11  		
12  		

13  		
14  		
15  		
16  		
17  		

18 Vacant 		

18bis  

Creació del Lloc de Treball número 18 bis, amb la finalitat de reflectir el caràcter provisional i transitori del 
contracte laboral temporal de  l'empleat que desenvolupa actualment les tasques del Lloc de Treball número 

18 vacant, sota condició resolutòria d'extinció automàtica des del mateix moment que es produeixi la 
cobertura del lloc de treball número 18 de Tècnic de cultura, esports i joventut 

19  		
20 Vacant 		

20bis  

Creació del Lloc de Treball número 20 bis, amb la finalitat de reflectir el caràcter provisional i transitori del 
contracte laboral temporal de  l'empleat que desenvolupa actualment les tasques del Lloc de Treball número 

20 vacant, sota condició resolutòria d'extinció automàtica des del mateix moment que es produeixi la 
cobertura del lloc de treball número 20.  Se li atribueix la denominació  d'arquitecte/enginyer, per considerar 

que qualsevol professional d'ambdós àmbits de coneixement està facultat per desenvolupar les tasques de 
tècnic mitjà confiades a ell 

21  		
22  		

23 Vacant 

S’atén l'advertiment verbal realitzat recentment realitzat pel secretari en el sentit que el règim d'aquesta 
relació de serveis s'ha de sotmetre a l'estatut funcionarial perquè participa en l'exercici d'autoritat pública. 

24  		

25  
Rectificació de l'errada material de l'Acord del Ple de 21 de novembre de 2017, de modificació de les 

retribucions complementàries del Secretari 

26  

S'ajusta la Categoria Professional del Lloc al contingut de les funcions que desenvolupa en l'actualitat la 
persona que l'ocupa, sense increment de retribucions, mantenint el muntant global d'aquestes, mitjançant la 
reducció de les complementàries en la mateixa proporció en què augmenten les bàsiques 



	
	
	
	
	

	 	
 

	
Foli	32	de	39	

 

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

Nª 
pl. Titular Modificacions pressupost 2018 

27 Vacant 		
28  		
29  		
30  		
31  		
32  		
33  		

34 Vacant Es suprimeix el lloc de treball perquè els serveis que venia prestant s'han externalitzat 

35 
 

		

36 Vacant 
Modificació de la categoria professional i retribucions del Lloc de Treball de Cap de Brigada, que passarà a 

denominar-se Oficial Polivalent 

37 
 

		

38  

Modificació del Grup de Classificació Professional del Lloc de Treball per tal d'adequar-lo al nivell de 
formació acadèmica de l'empleat que actualment l'ocupa, amb creació d'un CPT per garantir el manteniment 

del muntant global de retribucions de l'afectat 

39  		

40  		
41  		

42  		
43  		
44  		
45  		
46  		
47  		
48  		

49 Vacant 
Modificació de la denominació d'Operari Polivalent per la de Peó Polivalent, per distingir-la millor 

jeràrquicament de la Categoria Professional d'Oficial Polivalent 

50  		
51  		
52  		

53  		

54  
Es modifica la denominació del lloc de treball per adequar-la a les funcions que desenvolupa realment el 
treballador que l'ocupa. 
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Nª 
pl. Titular Modificacions pressupost 2018 

55  

S'ajusta la Categoria Professional dels Llocs de Treball al nivell de titulació acadèmica del personal que 
l'ocupa. Es crea un CPT per tal de respectar el muntant global de retribucions consolidat absorbible per 

futures millores retributives en la forma establerta per la legislació pressupostària i de funció pública vigents.  
Es modifica la denominació dels llocs de treball per ser més adequada que la que tenen actualment. 

56  

57  

58  

59  

60  

61  

62 
 

63 Vacant 

64  		
65 Vacant 		
66 Vacant 		
67 Vacant 		
68 Vacant 		
69 Vacant 		
70 Vacant 		
71 Vacant 		
72 Vacant 		

1    

2  

Modificació del Grup de Classificació Professional del Lloc de Treball per tal d'adequar-lo al nivell de 
formació acadèmica de l'empleada que actualment l'ocupa, amb creació d'un CPT per garantir el 

manteniment del muntant global de retribucions de l'afectada 

3  		
4  		
5  		
6  		
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Nª 
pl. Titular Modificacions pressupost 2018 

7  		
8  		

9 
 

Creació del Lloc de Treball de Recepcionista del Museu, en consideració al caràcter permanent de les 
funcions que desenvolupa, malgrat estar finançat per mitjà de transferències corrents de la Generalitat 

 
3. Aprovació de l’Expedient de Modificació de Crèdits 23/2017 

Debat 
Sra. Montse Ferrer.- Aquesta modificació té un únic objectiu, que és la compra 

d’un vehicle per la Policia Local. Teníem un vehicle amb un rènting flexible, des de fa 
6 anys. Aquest any l’empresa ja no ens ha deixat prorrogar aquest contracte de 
lloguer i hem estudiat les diferents possibilitats, el fet d’estar en un Pla d’Ajust no 
deixa fer operacions d’endeutament, i s’ha optat per fer una compra. A partir del mes 
de gener la Policia Local canviarà el vehicle. Serà un vehicle en propietat de 
l’Ajuntament de Moià. Per un cantó tindrem una despesa, però tindrem un estalvi per 
l’altra.  

 
Sra. Maria Tarter.- El nostre posicionament, igual que a la Comissió Informativa, 

serà donar suport a la modificació de crèdit proposada. 

Acord 

Fets 
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 
crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions no 
compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el respectiu servei. 

 
Considerant que amb data quatre de desembre de 2017 es va emetre informe de 

Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Considerant que amb data cinc de desembre de 2017 es va emetre Informe 

d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data cinc 
de desembre de 2017 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de 
l’Alcaldia. 

 
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb els vots 

a favor de les Sres./dels Srs. Dionís Guiteras i Rubio, Albert Clusella i Vilaseca, 
Montserrat Ferrer i Crusellas, Núria Reynés i Molist, Joan Capdevila i Clarà, Marc 
Pardo i Picañol,  Martí Padrisa i Prieto, Mercè Bigorra i Estevadeordal i Anna Roca i 
Querol d’AraMoià i de Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, Montserrat Girbau i 
Passarell i Rosalia Membrive i Serra del PDeCAT,  
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Acorda: 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 

23/2017 del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb 
càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent amb el següent 
resum: 

 

DESPESES 

TIPUS 
O

RG 
P

RO 
E

CO  Import  Text Explicatiu 

BAIXA 
0

8 
1

320 
1

2004 -5000 BAIXA SOBRANTS CAPITOL I POLICIA LOCAL 

BAIXA 
0

8 
1

320 
1

2101 -5000 BAIXA SOBRANTS CAPITOL I POLICIA LOCAL 

BAIXA 
0

8 
1

320 
1

2103 -5000 BAIXA SOBRANTS CAPITOL I POLICIA LOCAL 

BAIXA 
0

8 
1

320 
1

6000 -4400 BAIXA SOBRANTS CAPITOL I POLICIA LOCAL 

C. EXTRAORDINARI 
0

8 
1

320 
6

2400 19400 COMPRA VEHICLE POLICIA LOCAL 

    

                 -   
€  

  
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         2.122.564,68 €  

CAPÍTOL II Despeses béns corrents i serveis         2.198.347,58 €  

CAPÍTOL III Despeses financeres            151.271,79 €  

CAPÍTOL IV Transferències corrents            269.595,68 €  

CAPÍTOL V Fons de contingència              15.593,13 €  

CAPÍTOL VI Inversions reals         5.651.159,03 €  

CAPÍTOL VII Transferències de capital              22.891,34 €  

CAPÍTOL VIII Actius financers              11.611,68 €  

CAPÍTOL IX Passius financers         2.302.222,37 €  

TOTAL   12.745.257,28 € 

2017 INGRESSOS   

CAPÍTOL I Impostos directes 3.527.500,00 € 

CAPÍTOL II Impostos indirectes 45.000,00 € 

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 1.512.014,89 € 

CAPÍTOL IV Transferències corrents 1.652.456,66 € 

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 100.800,00 € 

CAPÍTOL VI Alienació de béns reals 0,00 € 

CAPÍTOL VII Transferències de capital 4.425.377,39 € 

CAPÍTOL VIII Actius financers 1.482.108,34 € 

CAPÍTOL IX Passius financers 0,00 € 

TOTAL   12.745.257,28 € 
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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. 

4. Aprovació Inicial de la Dissolució de l’Organisme Autònom Local del 
Museu Municipal de Moià 

Debat 
Sr. Lluís Solé, Interventor municipal.- Explicar aquest punt el que més confon, de 

què es dissolgui el Museu, que no continuï l’activitat, és merament un punt 
d’economia administrativa. El fet de tenir dues entitats amb personalitat jurídica 
pròpia acaba comportant un seguit d’obligacions que realment no es treu cap 
rendiment i que fan una mica més feixuga la tasca administrativa del dia a dia, entre 
elles sobretot el tema comptable, perquè cada cop són més les obligacions que 
tenim amb el Ministeri d’Hisenda, s’ha de donar compte de totes les liquidacions, tant 
de l’Ajuntament com del Museu. El fet de poder extingir des d’aquest punt de vista 
acaba atorgant una eficiència. El mateix passaria amb l’elaboració de nòmines, 
perquè s’acaben fent des del propi Ajuntament, ja no és crear dos arxius, dos 
entitats diferents, es pot fer tot en un únic arxiu. 

 
Valorar positivament quan una unitat és única els criteris són homogenis, cosa 

important perquè s’aplicaran les mateixes normes per totes les entitats. A més, s’ha 
de tenir en compte que, pròpiament, dins dels fons que acaba tenint el Museu, 
aproximadament uns cinc mil euros són recursos propis, del propi Museu, i una part 
molt significativa provenen de transferències de l’Ajuntament, concretament amb 
setanta mil euros. Significa que tota la viabilitat del Museu, en bona part, passa per 
aquestes aportacions municipals. La forma de poder-ho integrar al pressupost i que 
figuri com una unitat única, un cop dissolt definitivament, acaba comportant una 
major flexibilitat. Tenir en compte que l’Ajuntament aporta recursos per poder 
sostenir el dia a dia del Museu, i, per sort, darrerament estan sortint força 
subvencions de les administracions públiques, sobretot Generalitat de Catalunya i 
Diputació de Barcelona, que permeten mantenir una capacitat inversora. El fet 
d’acabar jugant amb una única entitat significa que pot ajudar a obrir percentatges 
de finançament amb recursos propis, moltes vegades poden ajudar a obtenir 
condicions addicionals, acabar de portar les actuacions una mica més enllà, sense 
que estigui tan encorsetat de poder gastar els ingressos o fer més feixuga una 
modificació de crèdit, i tots aquests motius, poder destinar recursos a la prestació de 
serveis que realment vegi el ciutadà. Tots aquests aspectes ja s’han donat passos, 
de tota la comptabilitat de tot l’Organisme Autònom, com ja s’estava portant 
centralitzat des del Departament d’Intervenció de l’Ajuntament. Pel principi 
d’especialització és molt més àgil. Quan una persona té els coneixements adients, 
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està molt acostumada a la velocitat de comptabilització de factures, i de portat al dia 
tota la comptabilitat és molt més elevat, que no quan tota aquesta gestió s’ha anat 
fent des del Museu. És incidir en aquests punts, més que res per economia 
administrativa, i poder destinar els recursos a la prestació de serveis que és el que 
realment importa al ciutadà.  

 
Sr. Alcalde.- Aquest seria el raonament tècnic. El raonament polític ve molt 

marcat pel Pla d’Ajust. No és la primera vegada que dissolem un ens: Tenim el 
Patronat de l’Arbre Fruiter, el Patronat de la Ràdio, el Patronat de l’Habitatge. 
Aquests el vam reconvertir en Consells Sectorials, per agilitar la seva gestió. Teníem 
la Fundació Moià Baus-Toll, que es va dissoldre directament, perquè no tenia 
activitat. El Museu té activitat econòmica, a part de tota la divulgativa i el pes cultural, 
evidentment. Pel que fa a la gestió administrativa: personal. Volem deixar clar que 
per nosaltres és una peça cabdal, el coneixement i el donar a conèixer el que ha 
estat Moià al llarg de la Història; És importantíssim. Des de l’Ajuntament donarem 
l’impuls i la optimització necessària.  

 
Sra. Montse Girbau.- El nostre grup dona les gràcies a l’interventor per la seva 

exposició de motius. És una simplificació administrativa i el complement del que vam 
marcar en el Pla d’Ajust. Per tant, endavant. Hi votarem a favor.  

Acord 

Fets i Fonaments de Dret 
L’Ajuntament de Moià està decidit a donar un nou impuls al procés de 

sanejament, reforma i modernització de l’Administració Municipal que va endegar el 
2012, forçat per la necessitat de superar la delicada situació que travessava en 
aquells moments, a causa de l’estat de fallida tècnica en que es trobava immersa la 
seva hisenda, que el van obligar a posar en marxa un paquet de mesures dràstiques 
de sanejament econòmic i de reestructuració a fons de la seva organització, amb 
l’objectiu de recuperar l’equilibri de l’economia municipal i la normalitat del seu 
funcionament institucional. 

 
El principal objectiu del procés de reorganització que hom va posar en marxa al 

seu moment i ara es vol tornar a empènyer, és la millora de l’eficàcia i l’eficiència 
dels serveis; l’optimització dels recursos dedicats a la seva prestació i l’esforç 
d’adequació a la legalitat administrativa i, especialment a la legalitat econòmica, de 
l’activitat municipal,  mitjançant la racionalització d’estructures i processos i la 
definició d’un model d’organització i funcionament capaç d’oferir el màxim nivell de 
servei al mínim cost possible. 

 
Una de les prioritats del procés de reorganització era i segueix essent la supressió 

de la constel·lació d’entitats de gestió descentralitzada de diversa índole que 
s’havien anat creant amb la gens dissimulada finalitat de fugir del Dret Administratiu, 
eludint els controls a que es troba subjecta l’operativa ordinària d’un Ajuntament. 
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El temps ha demostrat que la creació de moltes d’aquestes entitats va ésser un 

desencert, a causa, principalment, de la seva incapacitat tècnica i de gestió; la falta 
de control i direcció de la seva activitat i les nombroses deficiències dels serveis 
encomanats. 

 
Algunes d’aquestes problemàtiques han afectat en el passat i continuen afectant 

intensament en el present l’Organisme Autònom Local Museu Municipal de Moià, 
creat l’any 2008 per gestionar el Museu Municipal, fundat el 1935 amb la finalitat de 
gestionar la conservació i la difusió del patrimoni històric, artístic i documental de la 
Vila de Moià.  

 
L’Organisme Autònom Local Museu Municipal de Moià, s’ha mostrat de vell antuvi 

incapaç d’ajustar correctament la seva actuació a les regles de funcionament 
establertes per aquesta classe d’entitats a la legislació de règim local, especialment 
pel que fa a la gestió administrativa i econòmica de l’ens. 

 
És per això que s’ha decidit de suprimir-lo, retornant la gestió directa dels serveis 

que presta a l’Ajuntament, amb la seguretat que aquesta gestió directa, en les 
actuals circumstàncies, és la formula més apropiada per resoldre aquelles 
problemàtiques i oferir un servei de qualitat als usuaris a un cost assumible per la 
Corporació i plenament respectuós amb la legalitat vigent. 

 
Vist allò que disposen els articles 35 i 36 de l’Organisme Autònom, segons els 

quals l'OAL s’extingirà per les causes previstes a l’article 208 del Decret 179/1985 de 
reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i considerant que l’extinció de 
l’OAL comporta que els béns, els drets i les obligacions del mateix s'incorporen al 
patrimoni de l’Ajuntament de Moià, el qual el succeeix universalment. 

 
Considerant que l’article 218 del ROAS determina que l’OAL s'extingeix per acord 

del ple de la corporació quan es consideri convenient gestionar el servei per una 
altra modalitat diferent, entre les previstes legalment. 

 
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb els vots 

a favor de les Sres./dels Srs. Dionís Guiteras i Rubio, Albert Clusella i Vilaseca, 
Montserrat Ferrer i Crusellas, Núria Reynés i Molist, Joan Capdevila i Clarà, Marc 
Pardo i Picañol,  Martí Padrisa i Prieto, Mercè Bigorra i Estevadeordal, Anna Roca i 
Querol, del grup polític Municipal d’AraMoià, i de les Sres. Dolç Nom de Maria Tarter 
i Armadans, Montserrat Girbau i Passarell i Rosalia Membrive i Serra, del grup 
municipal PDeCAT, 

Acorda: 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’extinció de l’Organisme Autònom Local Museu 

Municipal de Moià. 
 



	
	
	
	
	

	 	
 

	
Foli	39	de	39	

 

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

SEGON.- SOTMETRE la resolució presa a informació pública i audiència dels 
membres del Patronat, als Delegats de Personal, als treballadors de l’Organisme i a 
la resta d’interessats durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes 
pertinents al Tauler, al BOP, al DOGC i a la Seu Electrònica municipal. 

 
TERCER.- APROVAR inicialment la gestió directa dels serveis que presta 

l’Organisme per l’Ajuntament de Moià i la successió universal de l’Ajuntament de 
Moià en els contractes de personal, el patrimoni, béns, drets i obligacions, 
contractes, relacions, posicions actives o passives i qualsevol altra vincle jurídic 
vigent de l’Organisme Autònom amb tercers. 

 
El President aixeca la sessió de la qual com a Secretari estenc aquesta acta. En 

dono fe. 
 
 
 
  
 


