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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL CELEBRAT EL DIA DINOU D’OCTUBRE DE 2016, NÚM. 8 
 
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 19/10/2016 a les 21.10 hores 
Data i hora de finalització: Dia 19/10/2016 a les 22.20 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. Martí Padrisa i Prieto 
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal 
Sra. Mireia Cañas i Soler 
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 
Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León  
 
Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 
 

 
O R D R E   D E L   D I A 

 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 

21/09/2016. 
2. ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PEL 
2017. 

3. ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
13/2016. 
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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 L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 
21/09/2016. 
 

Oberta la sessió i llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data  vint-i-u de 
setembre de 2016, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada per 
assentiment, si no hi ha objeccions per part dels assistents. 
 
Sra. Maria Tarter.- Demano que s’incorpori a la pàgina 22 de l’acta la transcripció del 
paràgraf que vaig llegir sobre la instància presentada pels treballadors del CAP, 
registre d’entrada 2567. 
 
El Sr. Alcalde proposa que s’inclogui aquest redactat a l’acta definitiva, declara 
aprovada l’acta per unanimitat i ordena la seva transcripció al llibre corresponent. 
 

2. ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PEL 
2017. 

 
En aquest punt s’incorpora la regidora Rosalia Membrive i Serra. 
 
Sr. Alcalde.- El grup de CiU ha presentat unes esmenes al present dictamen,  
que posarem a consideració i a votació del present Ple.  
 
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 
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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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 
Comissió d’Hisenda. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 
tretze d’octubre de dos mil setze, amb sis vots a favor del grup municipal Ara Moià, i 
tres vots en contra del grup municipal Convergència i Unió,  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 2017 i següents, així com el seu text refós. 
 
SEGON.-  APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:   
 
Ordenança fiscal núm. 1 -  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
Ordenança fiscal núm. 2 – IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
Ordenança fiscal núm. 3 – IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
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Ordenança fiscal núm. 4 – IMPOST SOBRE EL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 
Ordenança fiscal. Núm. 11 – TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. 
Ordenança fiscal núm. 12 – TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ 
DE RESIDUS MUNICIPALS. 
Ordenança fiscal. Núm. 13 – TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE 
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I 
INDUSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
Ordenança fiscal núm. 15 – TAXA PER ESTACIONAMENT I RETIRADA DE 
VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT 
A LA VIA PÚBLICA. 
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. 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. 
 
TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, 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. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President 
per a la formalització dels presents acords. 
 
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. 
 
ANNEX 
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“ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ  
PLE EXTRAORDINAR CONVOCAT PEL 19 D’ OCTUBRE DEL 2016 
 
“PUNT 2: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2017” 
Maria Tarter Armadans, com a portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, 
d’acord amb el què disposa l’article 97.5 del “Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales” (RD 2568/1986, de 28 de 
novembre), presenta les següents ESMENES al DICTAMEN presentat per l’Alcalde per 
la seva aprovació en relació al “Punt 2: Aprovació inicial de la modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2017”.  
 
Ordenança Fiscal número 1: Impost sobre els Bens Immobles 
 
L’ESMENA D’ADDICIÓ proposada consisteix en afegir els següents apartats a l’ 
“Article 5: Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable”: 
4. Gaudiran d'una bonificació del 5% de la quota íntegra de l'impost els béns 
immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric 
de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística 
o les ordenances municipals. 
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent. 
5. Gaudiran d’exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat dels 
quals correspongui a l’Estat, la Comunitat Autònoma o les Entitats locals i pertanyin a 
alguna de les categories següents:  
a) Hospital públic gestionat per la Seguretat Social.  
b) Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.  
c) Centres d’assistència primària, d’accés general.  
d) Garatge de les ambulàncies que pertanyin als centres que gaudeixen d’exempció.  
 
L’ESMENA D’ADDICIÓ proposada consisteix en afegir els següents apartats a l’ 
“Article 8: Normes de gestió”: 
2.4. Bonificació per energia solar. 
Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar 
davant la hisenda municipal la següent documentació:  
- Cèdula d'habitabilitat.  
- Certificat d'homologació dels col·lectors.  
- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el 
qual ha d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 
l'energia solar. 
- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de ...X.... 
(parlar amb l'arquitecte i l'enginyer a veure quines recomanacions fan). anys i 
es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada 
abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.  
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2.5. Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per 
a poder gaudir de més d'una bonificació de les previstes a l'article 5 d'aquesta 
ordenança, el subjecte passiu només podrà optar per gaudir de la de major quantia, 
que serà incompatible amb les altres. 
 
Ordenança Fiscal número 5: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres 
 
L’ESMENA DE MODIFICACIÓ i ADDICIÓ proposada consisteix en modificar part del 
redactat de l’ “Article 6: Beneficis fiscals de concessió potestativa”: 
1. D'acord a l'apartat..... 
.... 
S'entén per casc antic: C/Sant Sebastià, .... i Plaça del Pare Sagrera. Incloure tots 
els carrers definits com a Casc Antic en el Pla General vigent. 
2. S'aplicarà .... 
3. En el cas... 
En tots els supòsits anteriors, s'haurà de presentar la sol·licitud de bonificació, abans 
en el moment de l'entrada al Registre de la sol·licitud de llicències d'obres, amb la 
documentació que justifiqui la sol·licitud. 
... 
Excepcionalment, en casos degudament motivats i prèvia declaració de la utilitat 
pública es podrà concedir una bonificació dins un màxim del 90%. 
4. Gaudiran d’una bonificació fins un màxim del 95% de la quota, previ la 
sol·licitud de  l’interessat,  les  construccions,  instal·lacions  i  obres  que  
siguin  declarades pel Ple de l’Ajuntament com d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstancies socials, culturals, historicoartístiques 
o de foment de l’ocupació.  
El percentatge concret de bonificació es fixarà al mateix acord del Ple en 
funció de les anteriors circumstancies.   
 
Ordenança Fiscal número 9: Taxa per la ocupació de terrenys d'ús públic.... 
 
L’ESMENA DE MODIFICACIÓ proposada consisteix en modificar part de l’ “Article 6: 
Quota tributària”: 
..... 
b) per ocupació total impedint la circulació en la via a partir de la segona hora:   
 20,00  10,00 euros/hora 

NOTA: hauríem de mirar de trobar una fórmula més justa sobretot pels 
carrers on degut a la seva amplada és inevitable el tall. 

..... 
Ordenança Fiscal número 11: TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 
L’ESMENA DE MODIFICACIÓ proposada consisteix en afegir el següents apartat a l’ 
“Article 6: Quota tributària”: 
 Període anual 

a)Ocupació mitjançant taules i cadires:  
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Per cada metre ² de superfície ocupada: 15,00 10,00€ 

 
Ordenança Fiscal número 12: Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals 
 
L’ESMENA D’ADDICIÓ proposada consisteix en afegir el següents apartat a l’ 
“Article 5: Normes de gestió”: 
5.2.3. Quota reduïda pels majors de 65 anys 
1. Gaudiran d’un quota reduïda de 123€ aquelles persones majors de 65 anys que 
visquin soles. 
2. És requisit indispensable per gaudir d’aquest quota reduïda que la persona 
sol·licitant visqui a l’habitatge pel qual demana l’exempció. Tanmateix, les persones 
que per motius d’edat o de salut visquin en un centre hospitalari, en una residència, o 
en el domicili d’algun familiar, podran gaudir d’aquest benefici fiscal previst en aquest 
article per l’habitatge de la seva propietat que es trobi desocupat.  
3. Així mateix, per gaudir d’aquesta quota reduïda, cal que la persona sol·licitant no 
sigui propietària de cap altra immoble situat al territori espanyol a banda del que 
constitueix l’objecte de la sol·licitud. 
6. La sol·licitud per a l’obtenció d'aquesta quota reduïda es pot presentar fins el dia 31 
de març, acompanyada de la següent documentació:  
a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) de la persona sol·licitant. 
b) Declaració jurada de la persona sol·licitant conforme no és propietària de cap 
propietat a banda de l’habitatge pel que sol·licita l’exempció.  
7. Els efectes de la quota reduïda s’inicien en l’exercici en què s’ha sol·licitat i es 
mantindran al llarg dels exercicis següents sempre que el beneficiari reuneixi les 
condicions establertes en aquest article, fet que es comprovarà de forma anual.  
8. Si es modifiquen les seves circumstàncies personals, la persona beneficiària de la 
quota reduïda estarà obligada a comunicar-ho a l’Ajuntament de forma que si 
l’exempció resultés improcedent es liquidaria la taxa corresponent. 
9. Aquesta quota reduïda és incompatible amb la de l’apartat 5.2.2. d’aquesta 
ordenança. 
 
Ordenança Fiscal número 13: TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE 
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I 
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I  RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
L’ESMENA DE MODIFICACIÓ proposada consisteix en modificar els següents apartat 
de l’ “Article 6: Quota tributària”: 
21.Llicència per l’ocupació de terrenys amb màquines 
instal·lades a la façana d’edificis, la utilització de les quals 
es realitza des de la via pública, per màquina i any 

Anual   36,00 € 

17. Llicències per l’ocupació de terrenys per la venda o 
exposició d’articles en via pública, enfront del propi 
comerç, segons la normativa sanitària existent, amb 
l’amplada màxim del local, segons espai disponible del 
carrer, a criteri dels serveis tècnics municipals.  

Anual 10,00 
€/m2 
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Ordenança Fiscal número 20: Taxa per expedició de documents administratius 
 
L’ESMENA DE MODIFICACIÓ proposada consisteix en modificar els següents apartat 
de l’ “Article 6: Quota tributària”: 
Epígraf 1.- Censos de poblacions d’habitants 

1. Certificacions d’empadronament en el cens de població 0,50.- euros Exempt 
2. Certificacions de convivència i residència   0,50.- euros Exempt 

.... 
Epígraf 4.- Serveis urbanístics 

1. Documents relatius a serveis d’urbanisme: 
.... 
e) Certificat de reagrupament 60,00.- 30,00 euros/unitat 

.... 
Epígraf 6.- Documents relatius a la tinença i conducció d’animals potencialment 
perillosos: 

1. Llicència per la tinença  d’animals potencialment perillosos:  60,00.- 30,00 
euros 

2. Renovació llicència per la tinença  d’animals potencialment perillosos:  60,00.- 
20,00 euros 

Ordenança Fiscal número 21: REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS I ANNEX 
 
L’ESMENA DE MODIFICACIÓ proposada consisteix en modificar els següents apartat 
de l’ “Annex I, punt 6: Utilització espai del Molí Nou”: 
.... 
Es bonificarà un 80100% del preu total del servei sol·licitat per raons d’interès públic 
degudament justificat a totes les entitats i associacions sense ànim de lucre legalment 
constituïdes. La bonificació no s’aplica a la fiança a dipositar. 
.... 
L’ESMENA DE MODIFICACIÓ proposada consisteix en modificar els següents apartat 
de l’ “Annex II, punt 7: Activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament 
de Moià”: 

Punt 7: CENTRE OBERT 
Preu per unitat familiar: 15€/trimestre 

 
Tanmateix, SOLICITO a l’Alcalde que, lògicament, es procedeixi a la votació de les 
ESMENES presentades amb caràcter previ a la votació del DICTAMEN, de manera que 
posteriorment es procedeixi a votar el DICTAMEN amb la redacció final que resulti de la 
primera votació.  

 
Moià, 18 d'octubre de 2016 

 
Maria Tarter Armadans, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió” 
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Sr. Alcalde.- Com que llegir tot el text de les ordenances seria molt carregós i com 
que estan en exposició pública, llegirem directament  les propostes d’acords. 
 
Sra. Maria Tarter.- Potser s’hauria d’explicar de cada ordenança quins canvis heu 
introduït pel 2017 i després nosaltres diem l’esmena que hem fet. Si no, no té gaire 
sentit, si no expliqueu els canvis que hi ha,  i les persones que ens estiguin escoltant 
per la Ràdio no ens entendran. 
 
Sr. Alcalde.- Crec que serà més simple que digueu quines esmenes feu. Nosaltres 
expliquem perquè teníem una altra proposta. Centrem-nos en les que esmeneu. Les 
propostes d’acords ja són al Dictamen i estan exposades públicament. Expliqueu les 
propostes que vosaltres modifiqueu. Les discutim, arribem a un acord o no, i ho 
incloem al dictamen. Serà més àgil i simple. Per això dic que llegim les resolucions. 
 
Sra. Maria Tarter.- No hi estic d’acord. Doncs llegiu el dictamen. 
 
Sr. Alcalde.- Vosaltres heu entrat pel registre unes propostes d’esmenes. Vols que les 
llegim totes, o les que hem modificat? 
 
Sra. Maria Tarter.- Els canvis que heu introduït pel 2017. No cal llegir l’ordenança 
sencera. 
 
Sr. Alcalde.- Com que les propostes d’ordenances fiscals estaran en exposició pública 
durant un mes, per fer lleuger el Ple proposo llegir els acords proposats. El que està en 
discussió és: les vostres modificacions i la resolució final del dictamen.  
 
Sra. Maria Tarter.- No, no estem d’acord en la proposta. El que està en discussió és: 
heu portat una proposta que s’ha dictaminat, nosaltres fem esmenes sobre això. No té 
sentit una cosa sense l’altre. Només demanem que ens expliqueu els canvis que heu 
fet de l’any passat a aquest. 
 
Sr. Alcalde.- No és més simple que digueu quines esmenes voleu posar. 
 
ORDENANÇA NÚM. 1: IMPOST DE BÉNS IMMOBLES 
 
Sr. Alcalde.- La nostra proposta és: No modifiquem res i mantenim el tipus impositiu, 
tot i que tenim un Pla d’ajust que ens diu d’incrementar l’IBI anualment, per mantenir 
la recaptació i augmentar l’IPC, i no haver de fer cap retallada pel que fa a la despesa. 
 
Sra. Maria Tarter.- En relació a totes les ordenances ens ha sorprès que a l’informe 
de l’interventor no parla del Pla d’Ajust. L’interventor avui ens ha dit que havíeu fet 
aquesta proposta de mantenir les taxes i impostos, i que el 2017 us demanava més 
contenció de les despeses i inversions. 
A l’ordenança núm. 1 nosaltres tenim dues propostes. 
 
Sra. Montse Girbau.- Ordenança de l’IBI: Proposem una bonificació del 5% per 
habitatges que hagin posat aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar. I en el punt 
núm.5 demanem, novament, que l’IBI que apliquem al CAP de 4.800€ el Ple procedís a 
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l’acord d’exempció de l’impost, perquè els diners que es destinen a la Generalitat han 
de ser per prestar el servei de la salut. 
 
Sr. Alcalde.- Ens ho hem mirat, ho hem vist per registre. La bonificació del 5%, que 
amb la situació actual de Moià, en la que tots estem pagant un IBI desproporcionat, no 
ho podem acceptar. No podem fer excepcions en la situació que tenim. Ja ens 
agradaria poder bonificar les persones que implementen aquests sistemes d’eficiència 
energètica, que ens beneficien a tots. Tothom té dificultats per arribar a pagar un IBI 
tan alt.  Molta gent pagaria estudis als fills o faria altres coses i no pot. Ens semblaria 
molt bé que la ciutadania tingués estímuls por poder fer rebaixes d’impostos. Però no 
podem fer distincions amb qui té capacitat econòmica per posar aquestes instal·lacions 
i qui no pot ni pagar l’IBI. 
El segon punt, no és culpa dels ciutadans de Moià que el Departament de Salut tingui 
retallades. Si es demanés des del Departament de Salut a tots els municipis que el 
total de l’IBI recaptat es destinés a polítiques sanitària, seria molt bona proposta, li 
comentaré al Sr. Comín. Però que a Moià no es pagui l’IBI donada la situació a precari 
de moltes persones, que sí l’han de pagar, no ho podem acceptar.  
Les dues propostes són molt bones, però en la situació que es troba ara Moià, no les 
podem acceptar. 
 
Sra. Maria Tarter.- El Departament de Salut, per CAT Salut ja demana l’exempció de 
l’impost a cada municipi, individualment; potser s’hauria de fer a nivell conjunt. En el 
cas que no puguem deixar d’ingressar aquests 5.000€, prou us heu pujat el sou un 
25% els dos regidors, que segurament són més d’aquests 4800€ per l’any 2017. Tot 
són prioritats i polítiques. 
 
Sr. Alcalde.- Hem apujat els sous, perquè eren ridículs i patètics. 
 
ORDENANÇA NÚM. 2 
Impost d’Activitats econòmiques 
 
Sr. Alcalde.- - No hi ha canvis. 
 
ORDENANÇA NÚM. 3 
Ordenança vehicles de tracció mecànica. 
 
Sr. Alcalde.- Llegeix les modificacions. 
 
Sra. Maria Tarter.- No hem presentat esmenes. Recalcar les bonificacions noves del 
75 % dels vehicles elèctrics i la bonificació del 50% pels turismes de gas natural, 
noves del 2017. Qui tingui aquests vehicles haurà de demanar les bonificacions 
corresponents. 
Ordenança núm. 4  
Impost sobre el valors dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Sr. Alcalde.- No hi ha modificacions. 
 
Les ORDENANCES NÚMS. 6, 7, 8, 9, 10 no es modifiquen 
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ORDENANÇA NÚM. 11 
Taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires. 
 
Sr. Alcalde.- Llegeix les Ordenances. No es modifiquen. Període anual 15 € per m2. 
 
Sra. Maria Tarter.- Sobre la Ordenança núm. 11, proposen una rebaixa del 33 %, 
quedant el període anual de que la taxa sigui de 10€/m2. I plantegem fer una comissió 
d’estudi d’aquesta ordenança, per diferenciar-ho per zones i per temporades alta, 
baixa,...treballar l’ordenança el 2017, de cara el 2018. 
 
Sr. Joan Capdevila.- Es desestima. S’han marcat els metres que té cadascú. 
Es manté el mateix preu. Ningú s’ha queixat. No entenem que s’hagi de canviar. 
 
ORDENANÇA NÚM. 12 
Taxa per la prestació de servei de gestió de residus municipal. 
 
Sr. Alcalde.- Llegeix els canvis. 
 
Sra. Maria Tarter.- Dos temes: A què s’ha degut aquesta modificació de sòl Urbà o 
rústic. I proposem una rebaixa a majors de 65 anys. 
 
Sr. Albert Clusella.- És una millora i clarificació per determinar quins són els 
habitatges que tenen una taxa o una altra. Pots explicar i justificar la vostra proposta? 
Perquè és més extensa. 
 
Sra. Maria Tarter.- El mandat del 2012, a proposa del Sr. Paco Torres,  es va fer una 
bonificació similar, a totes les persones que vivien soles. Nosaltres i vosaltres hi 
estàvem a favor.  Proposàvem recuperar aquell esperit del 2012, acotant-ho a la gent 
major de 65 anys que viu sola. Fer una bonificació més baixa de la d’aquell moment, 
ara del 33 %. La motivació be del 2012, que ho compartíem tots els grups. 
 
Sr. Albert Clusella.- La bonificació per viure sol era anterior al 2012, del govern de 
CiU. ¿La proposta és aplicar aquesta rebaixa a persones de 65 anys, independentment 
del seu poder adquisitiu i de les seves capacitats? 
 
Sra. Maria Tarter.- Si voleu incorporar que es tingui en compte la renda, ho 
acceptem. 
 
Sr. Albert Clusella.- L’altre dubte que tinc és: aquests 123 € que proposeu, és en 
base a un estudi econòmic? Sabeu la implicació que suposaria en la recaptació? 
Suposo que haurà d’anar lligat amb un augment per una altra banda. Ho heu estudiat? 
 
Sra. Maria Tarter.- A l’informe d’intervenció la taxa d’escombraries surt negatiu, 
l’Ajuntament hi ha de posar diners. L’interventor justifica que, en cas social, admeteu 
aquestes pèrdues. Per tant, si s’incorpora la idea que has tingut de vincula-ho amb 
renda, l’interventor no hi tindrà cap problema, igual que no ha tingut problema per 
l’altra.  
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Sr. Albert Clusella.- La proposta és molt genèrica. L’objectiu era abordar persones 
que ho necessitessin per algun caràcter social, a partir de 65 anys. L’ordenança preveu 
una quota reduïda de caràcter social, no és de 123 euros, són 80€ per habitatge, no 
discrimina si són majors de 65 anys amb més poder adquisitiu o menors de 65 anys 
amb menys poder adquisitiu. L’objectiu d’abordar aquestes persones amb problemes 
socials, entenem que ja està cobert per aquest punt de l’ordenança que ja és vigent de 
l’any passat. 
 
Sra. Maria Tarter.- És per buscar aquesta franja del mig: ni els que han de demanar 
ajuts a serveis Socials. Hem d’anar a buscar una franja que no ha d’anar a serveis 
socials, però té uns ingressos justos. L’any que be ho podríem estudiar.  
 
Sra. Montse Ferrer.- Hem estat estudiant aquesta esmena amb l’interventor. L’Albert 
us demana si ho teniu quantificat perquè l’interventor ens ha donat una data. Al padró 
tenim 1.080 escaig persones majors de 65 anys. S’hauria de veure que complissin tots 
els requisits. Si posem aquesta bonificació, hem de retallar per un altre cantó. S’hauria 
de fer un estudi per si és factible aplicar-la. 
 
Sra. Maria Tarter.- La vam presentar l’any passat. Heu tingut un any per valorar-ho. 
Mentre està l’ordenança en exposició pública, poder tenim temps per estudiar-ho. 
 
Sr. Alcalde.- La gent que necessita suport de l’Ajuntament, tothom està cobert. 
 
ORDENANÇA NÚM. 12 
Article 11, Quota tributària. 11.2  
 
Sr. Alcalde.- Llegeix la part de l’Ordenança i els Epígrafs. 
 
Sr. Albert Clusella.- Pràcticament no hi ha modificacions. S’han inclòs els bars i 
restaurants que estan en sòl rústic, que s’ha establert una quota diferent perquè no 
tenen el servei pròxim com passa amb els habitatges. 
 
ORDENANÇA NÚM. 13 
Taxa per barraques, parades, casetes de venda... 
 
Sr. Alcalde.- Llegeix tots els epígrafs i acords de modificació. 
 
Sra. Montse Girbau.- No ho hem posat a les esmenes, a l’apartat 15 no s’ha inclòs 
l’exempció per les entitats però, a vegades, aquestes activitats de  venda de castanyes 
o de roses les fan les entitats, hi ha entitats que ho fan. Aquí s’hauria d’incloure el 
mateix que en el punt 4, perquè si no ho regulem, hauríem de cobrar a les entitats que 
fan aquestes paradetes. La 4 ho diu, però la 15 no: quioscs permanents o semi-
permanents de venda de castanyes o plantes.  
 
Sr. Alcalde.- Entenc que és el mateix. 
 
Sr. Martí Padrisa.- La diferència ja hi és: permanents o no permanents, com les de 
venda de petards que hi estan més temps, en canvi les de roses es cobren per dia. 
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Sr. Alcalde.- Unes són ocupacions puntuals, que es e que fan les entitats i altra cosa 
és que hi estiguin una setmana, deu dies. Després n’hauríem de parlar. No està pensat 
per les entitats aquest. 
 
Sra. Montse Girbau.- Hi ha entitats que demanen permís per posar paradetes i no 
queda enlloc clar que estiguin exempts d’aquest pagament, ho podríem incloure en 
aquet punt. Incloure la frase: les entitats de Moià que instal·lin aquestes paradetes 
gaudiran de la bonificació del 100%. 
 
Sr. Alcalde.- Les entitats que facin una parada per Sant Jordi, per tant un dia, per una 
qüestió puntual, ja està inclòs en el punt núm. 4, no pagaran.  
 
Sra. Montse Girbau.- A aquesta ordenança hi ha hagut baixes importants dels 
imports, com la caseta de la Once, passant de 255,45€ a 60€. I les ocupacions de 
terrenys amb aparells automàtics, passen de 31,95€ mensual a un import anual. 
L’ocupació de la via púbica l’hem de fer pagar, però poder no cal amb uns imports 
excessius.  
No veiem clar en el punt 14 que s’hagi tret, quan a Moià tenim màquines a les façanes 
dels edificis, que s’hi accedeix des de la via pública; No entenem perquè s’ha tret  
Demanem que l’import anual a pagar correspondria als 36€ del punt núm. 12 que 
s’inclogui la llicència per aquesta ocupació. 
I que la llicència per ocupació de terrens per venda d’exposició d’articles,  el canvi fos 
de 10€ /m2. 
 
Sr. Albert Clusella.-  Del punt 14 de l’Ordenança núm. 13 vigent del 2016, certament 
s’ha de mantenir. Em sembla be incorporar la proposta de modificació de CiU al final 
del llistat, que sigui la núm. 21, amb el mateix redactat que el 14. Suposo que us heu 
estudiat la proposta de preu, per tant, ho acceptaríem. 
 
Sra. Maria Tarter.- Es proposa el mateix import que proposeu vosaltres pe la 
màquina. Per això hem posat el mateix, suposant que ja ho heu estudiat vosaltres. 
 
Sra. Montse Girbau.- Entenc que el 2016, totes aquestes taxes per ocupació pública 
s’han cobrat a totes les persones que estan fent ocupació de la via. Aquests import són 
molt alts, de 31,95€/mes. Suposem que tots aquets imports estan cobrats. 
 
Sr. Alcalde.- Es demanarà a l’àrea econòmica. 
 
ORDENANCES NÚMS. 14, 15, 16 
L’alcalde llegeix aquestes ordenances. 
 
Sr. Alcalde.- No es modifica la Ordenança 14. 
Ordenança 15.  
 
Sr. Alcalde.- Es modifica el redactat del punt 7.2. Llegeix les esmenes de l’equip de 
govern. 
 
Sra. Maria Tarter.- Heu inclòs el c. Agricultura i el c. de la Tosca, que ja ho havíem 
advertit en molt plens enrere que no constava a l’Ordenança. De totes maneres, no 
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sabem fins a quin punt cal que el carrer Agricultura estigui en Zona blava, tenint en 
compte que la ctra. de Manresa no està tota pintada de blau, tal com consta en 
l’ordenança, que hauria d’estar tota pintada. Poder s’haurien d’anar incorporant carrers 
en zona blava o veure si cal fer un estudi per si ho tenim ben fet. Potser teniu intenció 
de fer-ho el 2017, d’actualitzar i complir l’ordenança, igual que el c. Esperanto. Si ens 
podeu explicar si creieu oportú anar incorporant zones blaves. 
 
Sr. Alcalde.- Farem zona blava en aquells espais que considerem que és important 
tenir-la. Estem fent un estudi de viabilitat. Hem demanat l’estudi de mobilitat. Per 
tant, ho anirem adaptant. Hem anat adequant el que tocava. 
 
ORDENANÇA NÚM. 17 
Taxa pel subministrament d’Aigua 
 
ORDENANÇA NÚM. 18 
Taxa pel cementiri municipal. 
 
Sr. Alcalde.- No es modifica. 
 
ORDENANÇA NÚM. 19 
Taxes dels serveis del Museu Municipal de Moià 
 
Sr. Alcalde.- Es modifica l’article 6. Les llegeix. 
 
Sra. Maria Tarter.- Les noves incorporacions a què s’han degut? Si ho pot explicar la 
regidora. 
 
Sra. Mercè Bigorra.- La incorporació del carnet anual és una petició del personal de 
guies perquè hi ha moltes persones que repeteixen durant l’any, per interès propi, 
perquè venen amb familiars, amb amics, i els sap greu cobrar-los-hi l’entrada. És per 
donar un reconeixement a aquestes persones  per venir acompanyats.  
 
ORDENANÇA NÚM. 20 
Taxa per expedició de documents administratius 
 
Sr. Alcalde.- S’incorpora l’epígraf 6 a l’article 6. Les llegeix. 
 
Sra. Maria Tarter.- El grup CiU fem esmenes sobre els epígrafs 1, 4 i 6. Demanem, 
igual que l’any passat, que les certificacions de Padró o convivència fossin exempts de 
pagament. Epígraf 4, sobre el certificat de reagrupament baixar-lo de 60 a 30 €, i 
l’epígraf 6 de la llicència de conducció de gossos potencialment perillosos, baixar la 
llicència a 30€ i la renovació a 20€.  
 
Sra. Montse Ferrer.- L’OAC emet dos tipus de padró: els volants de padró són 
gratuïts i emet el certificats de padró. Aquests els demanen determinades 
administracions per tràmits molt concrets. En aquest cas aquest el document el signa 
secretaria per donar fe. L’ordenança proposa cobrar 50 cèntims, quantitat simbòlica, 
perquè no es demanin alegrement, ja que hi ha certificats que no es venen a recollir. 
No acceptarem l’exempció. 
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Quan el punt de serveis urbanístics, ja veu fer la petició l’any passat, sobre 
reagrupament. Acceptarem la rebaixa de 60€ a 30 €, tot i que ens reafirmem 
que el cost del servei és major: L’arquitecte s’ha de desplaçar al domicili, fer 
uns treballs tècnics i fer un certificat. El cost és superior als 30 euros, però 
entenem que va adreçat a un sector de població que  acceptarem aquesta part 
social i reduirem a 30€.  
Quan a la taxa per a la llicència de tinença de gossos perillosos, és nova. Altres 
ajuntaments poden cobrar entre gratuït a 80 euros. En el nostre cas, el 
certificat del veterinari ja ens costa 30€. La policia ha de demanar un certificat 
de penals, fer el tràmit administratiu, passar per Junta de Govern i emetre la 
corresponent llicència, l’import de 60€ és adequat i no acceptarem la vostra 
proposta de 30€. 
 
ORDENANÇA NÚM. 21 
Taxes per  la utilització privativa d’equipaments municipals i preus públics per la 
prestació de serveis. 
 
Sr. Alcalde.- Explica les modificacions. Annex 1, punts primer i sisè. 
 
Sra. Montse Girbau.- Utilització de l’espai del Molí Nou. Proposeu que es bonifiqui un 
80 % al preu total a totes les entitats i associacions. Proposem dos esmenes. Creiem 
que s’hauria de diferenciar les associacions que són de Moià  de les entitats de fora. 
Proposem una esmena: A les entitat de Moià s’hauria de fer un 100% de bonificació. Al 
redactat no queda prou clar. 
 
Sra. Montse Ferrer.- A l’esmena no heu diferenciat Moià dels de fora. Demaneu que 
sigui un 100%, enlloc del 80%. Ho hem estudiat. Si donem un 100% de bonificació i 
les entitats fessin un ús molt intensiu de la casa, no donaríem peu a què els particulars 
en puguin fer ús, llogant-la i pagant la taxa. Assegurar un pagament mínim d’un 20 % 
és donar oportunitats a tots: entitats o particulars, i que no estigui la casa ocupada 
sempre per les entitats.  
 
Sra. Maria Tarter.- Sobre Annex II, punt 7, abans tractava del Centre Obert, què 
significa “activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament de Moià”?  Entenem 
que  aquestes activitats extraescolars ja estan regulades en un altre apartat: 
patinatge, futbol-sala,... No entenem la vinculació amb el Centre Obert. 
 
Sra. Anna Roca.- La petició que heu entrat, us referiu a que què no paguen el 
trimestre el Centre Obert?  
 
Sra. Maria Tarter.- Proposem deixar igual els 15€/trimestre. Però el vostre paràgraf 
diu que quedarien exempts en cas de l’informe favorable de serveis socials. No 
entenem si, sense l’informe favorable, aquell usuari haurà de pagar 7€/dia. 
 
Sra. Anna Roca.- Són dos coses diferents. El Centre Obert no és una activitats 
extraescolar. Segons la Llei 12/2016 és un servei diürn, que s’hi accedeix mitjançant 
un informe de Serveis Socials. És difícil treballar amb famílies que els estem obligant a 
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l’assistència a aquest servei per millorar la situació socio-educativa de la família a què 
paguin aquest import, quan els hi estem obligant a anar. Hem tret els 15 €/trimestre 
per família. Acabàvem pagant-ho amb ajuts individualitzats, per això ho hem arreglat. 
Els 7€ que tenim en compte com activitats extraescolars ens referim als Casals de 
Nadal, Setmana Santa,... que són dins Centre Obert però són oberts a la població: per 
qualsevol nen del municipi. 
 
Sra. Maria Tarter.- Retirem l’esmena. 
 
ORDENANCES 22, 23 i 24 
 
Sr. Alcalde.- No es modifiquen. 
 
ORDENANÇA 25 
Taxa de la intervenció administrativa a les activitats 
 
Sr. Alcalde.- Llegeix les modificacions de l’article 6. 
 
ORDENANCAÇA 26, 27, 28 i 29 
 
Sr. Alcalde.- No es modifiquen. 
Aquestes són les modificacions que hem presentat i aquestes són les esmenes que heu 
presentat. Un cop acceptades algunes de les esmenes que heu presentat passem a la 
votació. 
 
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels dotze regidors/es  
assistents, dels tretze regidors/es que integren el consistori, amb nou vots a favor del 
grup Municipal Ara Moià, i tres vots en contra del grup municipal Convergència i Unió, 
aprova el present dictamen. 
 

3. ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
13/2016. 

 
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 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 cinc d’octubre de 2016 es va emetre informe de Secretaria 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Considerant que amb data cinc d’octubre de 2016 es va emetre Informe d’avaluació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data cinc d’octubre de 
2016 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 
tretze d’octubre de dos mil setze, amb nou vots a favor del grup municipal Ara Moià, i 
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tres vots en contra del grup municipal Convergència i Unió,  es proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2016 del 
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb càrrec a 
baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent d’acord amb el següent 
resum per capítols: 

 
AJUNTAMENT 

 

Modificació de crèdits 13/2016 

 
INGRESSOS DESPESES 

 
ALTES BAIXES ALTES  BAIXES 

CAPÍTOL I                     588,87 €            23.901,34 €  
CAPÍTOL II                14.956,67 €              9.714,81 €  
CAPÍTOL III         
CAPÍTOL IV         
CAPITOL V         
CAPÍTOL VI                18.070,61 €    
CAPÍTOL VII         
CAPÍTOL VIII         
CAPÍTOL IX         
TOTAL 0,00 € 0,00 € 33.616,15 € 33.616,15 € 
 
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. 
 
Explica les baixes i altes. 
Sra. Núria Reynés.- La modificació de crèdits consta d’una modificació de crèdit 
global de 33.616,15€. Es fa una baixa de despeses d’11.581,99€ de baixa de sous de 
monitors del pavelló, 3.374,68€ baixa de seguretat social d’aquests monitors, 
9.714,81€ de baixa d’estalvi de neteja del Consorci  de l’import  dels contenidors i la 
resta de  33.616,15€ és baixa sobrant del capítol 1, baixa del personal que tenim 
assignat però que no està treballant, per tant no està remunerat. L’import de 
33.616,15€ són baixes de despeses que es gasten en altres despeses no 
pressupostades: 14.956,67€ per contractació del Consell Esportiu del Bages pel 
Pavelló. Fins ara ho gestionava l’Ajuntament de Moià. Motius de la contractació 
externa: El Consell Esportiu estan especialitzats en fer aquest tipus de gestió  i per 
reducció i contenció de les despeses. Si teniu dubtes, els recollim i els resoldrem.  
L’altra despesa 2.349,65€ és el suplement d’una obra de les pèrgoles de les obres de 
les Toixoneres, la part de recursos propis que aporta l’Ajuntament per rebre la 
subvenció de les Toixoneres. 



 
 

Pàg. 18/18 

15.720,96€ Suplement per la compra d’un camió petit, pressupostat a principis d’any 
2016. Es volia comprar de segona ma. Vist el mercat, s’ha optat per comprar-ne un de 
nou, incrementant la despesa, amb la perspectiva que el camió serà més eficient i no 
tindrà tantes despeses de manteniment. AL mercat de segona ma no s’ha trobat res 
adequat. 
431,09€ Increment de despesa de suplement de sou per festius de la brigada i  
157,78€  import de la seguretat social d’aquestes hores de brigada. El pressupost del 
2016 estableix unes hores extres per la brigada. A data de setembre estem gairebé al 
100% d’execució d’aquesta partida. Fins finals d’any, amb les festivitats,  creiem que 
gastarem més import d’hores, per això s’aprofita aquesta modificació, per no haver-ne 
de fer una altra més endavant. Si teniu cap dubte l’anotem i el resoldrem.  
 
Sra. Maria Tarter.- Gràcies Núria, molt ben explicat. Tenim molts dubtes sobre el 
contracte del Consell Esportiu  del Bages. La regidora Montse Ferrer ja va explicar, que 
tot i no haver-hi partida pressupostària s’ha fet igualment la contractació. Com és que 
no s’ha fet la contractació per tot el curs? Només contracteu de setembre a desembre 
Què es farà a partir de gener i fins el juny? 
 
Sra. Montse Ferrer.- A partir de l‘1 de gener ho decidirem. 
 
Sra. Maria Tarter.- Votarem en contra. S’ha fet la contractació sense partida. 
 
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels tretze regidors   
que integren el consistori, amb deu vots a favor del grup Municipal Ara Moià, i tres 
vots en contra del grup municipal Convergència i Unió, aprova el present dictamen. 

 
Sr. Alcalde.- Vull agrair la gent de Ràdio Moià per fer aquesta feina social tan 
important. 
 
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta 
acta. En dono fe. 
 
 
 


