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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CELEBRAT EL DIA VINT-I-DOS DE SETEMBRE DE 2017, 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  20/09/2017 a les 20,30 hores 
Data i hora de finalització: Dia  20/09/2017 a les 20,50 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. 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 
Sr. Joan Capdevila i Clarà  
Sra. Mireia Cañas i Soler 
 
Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 
 

ORDRE DEL DIA 
 

A- ASSUMPTES A DELIBERAR 
 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 
DATES 07/07/2017 I 19/07/2017. 

2. APROVACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA AL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE 
PART DE LA FINCA DE LA PLAÇA SANT SEBASTIÀ 1 “CAN ROCAFORT”, 
PLANTA BAIXA PER A LA UBICACIÓ DE L’OFICINA D’ATENCIÓ 
CIUTADANA DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT MOSSOS D’ESQUADRA. 
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3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’INTERIOR I L’AJUNTAMENT, PER A LA CREACIÓ D’UNA OFICINA 
D’ATENCIÓ CIUTADANA AL MUNICIPI. 

4. APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. 

5. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE L’1% DE LES RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS 
MUNICIPALS. 

6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2017. 

7. APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE 
MOIÀ, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’INSTITUT DE PALEOECOLOGIA 
HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL (IPHES) PER A L’ESTUDI I DIFUSIÓ DEL 
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE LES COVES DEL TOLL I LES TOIXONERES 
DE MOIÀ.  

8. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM DE MOIÀ. 

9. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ, DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM I DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL 
ÍNTEGRAMENT LOCAL DE L’EXERCICI 2015 

10. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR 
ELECTE DEL SR. ALBERT CLUSELLA I VILASECA 

 

B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

11. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG 
DE PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE 
MOIÀ CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2017. 

12. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE 
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ, 
CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2017.  

13. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.276 AL 366 DEL 
2017. 

14. PRENDRE CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE LES SESSIONS DE DATES 28/06/2017, 12/07/2017 I 26/07/2017. 

 

C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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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. 
 
Sr. Alcalde.- Primer excuso el Joan Capdevila i la Mireia Cañas que avui no hi poden 
ser. 
El motiu sobre l’ajornament del ple per avui divendres és degut als fets  que estan 
succeint al país, era el dia de les detencions, de l’entrada de la Guàrdia Civil a diferents 
departaments i oficines de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament de Moià, com 
altres ajuntaments, la Diputació de Barcelona i altres institucions hem decidit 
suspendre les sessions. Tots plegats vam acordar posposar el ple a divendres per 
veure com evolucionava la situació. Malauradament, la situació està pitjor que el 
dimecres, tot i que han alliberat, per fi, tots els responsables polítics, funcionaris i 
empresaris -gent de la societat civil-, que van ser detinguts de manera il·legítima. La 
situació encara és més greu. Hem decidit deixar en suspens l’ordre del dia d’avui 
divendres, i passar només dos punts, que per una qüestió de tempos estem obligats a 
fer, per no caure en una irresponsabilitat greu. Una és aprovar el compte general del 
2015 i poder-lo presentar al Departament de Governació abans del dia 15 d’octubre, 
per no perdre el dret a rebre el fons de cooperació local de 2017. A Moià li pertoquen 
113.411,15 euros. Ens veiem en la responsabilitat d’aprovar aquest punt. 
I el següent punt que debatrem serà el que fa referència a les bases reguladores de 
subvencions per les entitats, per resoldre unes al·legacions.  
La situació al país és greu, fem el ple avui i veurem com està el país la setmana 
vinent. Esperem que bé. No ens la podem jugar. 
Per aquest motiu la resta de l’ordre del dia no es passa pel ple.  
 
Sra. Maria Tarter.- Ho has explicat molt bé i ens sumem a les paraules que has 
comentat. La defensa dels nostre ideals i dels drets fonamentals no implica que no 
siguem responsables. L’Àrea econòmica ha fet l’advertència que s’havia d’aprovar 
aquest punt urgentment, hi estem d’acord en fer-ho avui. Mostrem tot el nostre suport 
als alcaldes que esteu rebent citacions per anar a declarar davant els fiscals pel simple 
fet de voler que els ciutadans dels vostres municipis puguin votar l’1 d’octubre.  Estem 
al teu costat. Vindrem a Manresa el 5/10/2017 que estàs citat i serem amb tu, com no 
pot ser d’una altra manera. Cridem a tota la ciutadania que hi pugui ser per donar-te 
el seu suport.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Maria. No sé si aniré a declarar. Una, perquè potser el dia 5 ho 
haguem solucionat. I dos, perquè no sé si aniré a declarar. Tenia previst anar-hi, però 
veient la situació greu i que la fiscalia i l’estat de dret espanyol no dóna cap garantia, 
no sé si hi aniré, ja ho decidiré. 
 
Sra. Maria Tarter.- Avisa’ns. 
 
Alcalde.- És una mostra més de la bogeria a la qual està sotmesa l’estat espanyol. 
Aquesta borratxera de saltar-se l’estat de dret, la carta de drets humans de la Unió 
Europea, els drets humans aprovats per tots els estats del món. I el més greu, que 
aquells que diuen que tot el que fem ha d’estar emparat per la Constitució, justament 
el seu poder judicial i la seva fiscalia s’ho està saltant, tots els drets constitucionals.   
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Convidem a tota la ciutadania a participar a tots els actes que es fan a Castellterçol, 
Moià i als municipis veïns. 
 

A- ASSUMPTES A DELIBERAR 
 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATES 
07/07/2017 I 19/07/2017. 

L’Alcalde obre la sessió i llegit els esborranys de les actes de les sessions 
extraordinària i urgent de data set de juliol de dos mil disset i ordinària de data dinou 
de juliol de dos mil disset que s’han lliurat a tots els regidors, es consideraran 
aprovades si no hi ha objeccions per part dels assistents. 
 
Atès que no es proposen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta per 
assentiment i ordena la seva transcripció al llibre corresponent. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. 

DICTAMEN 

El ple de la Corporació en sessió ordinària de 19 de juliol de 2017, va aprovar 
inicialment les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència 
competitiva. 

Sotmès l’acord i el text de les Bases a informació pública per un termini de vint dies 
hàbils per a la formulació de reclamacions i al·legacions, durant el mencionat termini 
s’ha presentat una al·legació per l’entitat Moianès Solidari. 

Vist l’informe emès en data sis de setembre de dos mil disset per la Intervenció 
Municipal. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, de data 
tretze de setembre de dos mil disset, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 

ACORDS 

PRIMER.- DESESTIMAR l’al·legació presentada per l’entitat Moianès Solidari, en base 
a l’informe emès en data sis de setembre de dos mil disset per la Intervenció 
Municipal, que es transcriu a continuació: 

“Relació de fets 

En data 18 de maig de 2.016, l’Ajuntament de Moià aprovà per unanimitat l’Ordenança 
General de Subvencions.  
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Posteriorment, en sessió plenària de 19 de juliol, acordà unànimement l’aprovació del 
pla estratègic de subvencions pel quadrienni 2016-2019, fixant com a eixos prioritaris 
d’actuació els següents: 

“1. Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida (benestar 
social/tercer sector, cultura, educació, esports, joventut i salut pública). 

Portar a terme polítiques que evitin la segregació social i territorial i cooperació 
municipal per garantir l’accés de tota la població als serveis i prestacions socials. Donar 
suport a les famílies actualitzant el sistema de serveis socials locals, promovent 
l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, l’esport, la cultura de proximitat, 
l’educació, la salut pública (prevenció i promoció) i joventut, entre d’altres.  

2. Accions a favor de la convivència ciutadana (participació ciutadana, civisme i 
convivència). 

Fomentar polítiques d’igualtat de gènere, de conciliació laboral i familiar i polítiques 
d’acollida i integració. Impulsar la ciutadania activa dels joves i la seva emancipació 
així com l’autonomia i implicació de les persones grans.  

3. Promoure un territori sostenible i un desenvolupament econòmic equilibrat (medi 
ambient i promoció econòmica). 

Garantir la sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament equilibrat del territori, 
gestionar els espais naturals protegits i els d’interès local i treballar per l’accessibilitat 
de l’espai públic. 

Fomentar l’activitat econòmica local i la qualitat de l’ocupació. Consolidar la xarxa de 
mercats municipals i contribuir a la dinamització turística del territori.” 

En data 19 de juliol de 2.017, el ple de l’Ajuntament de Moià, un cop determinats els 
eixos en el pla estratègic de subvencions, procedí a l’aprovació de les bases 
reguladores que ho desenvolupen. Contra aquest acord, l’associació Moianès Solidari, 
en data 24 d’agost de 2.017, registre d’entrada número 313, ha interposat recurs 
sol·licitant l’ampliació de la cooperació internacional, així com la no limitació a un 
percentatge màxim del 50% de despesa subvencionable dins l’àmbit d’actuació de la 
cooperació internacional o bé l’elaboració d’unes bases especifiques pel que fa a aquest 
punt.  

Fonaments de dret 

Article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que 
estableix que amb caràcter previ a la concessió de subvencions les administracions 
publiques hauran de concretar en un pla estratègic els objectius i els efectes que es 
pretenen, així com els costos, supeditant-se als objectius d’estabilitat pressupostària. 

Article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació 
als principis que hauran de regir la gestió de subvencions: 
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a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i no discriminació. 

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’administració atorgant. 

c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.  

Article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que 
determina que les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals 
s’hauran d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, mitjançant una 
ordenança general de subvencions o una ordenança específica per les diferents 
modalitats de subvencions. 

Article 6 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Moià, en relació al 
caràcter de les subvencions, segons el qual les subvencions regulades per la present 
Ordenança tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en 
tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors 
(salvat que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden 
al·legar com a precedent.  

Article 9 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Moià, en relació a 
la quantia de les subvencions : 

“1. L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la 
mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no podrà ultrapassar el cost 
de l’obra o activitat subvencionada.  

2. En cas de que s’excedeixi aquest límit, s’haurà de justificar a l’expedient.”  

Tenint en compte els fonaments de dret a dalt expressats, s’informa: 

Primer.- Les bases reguladores aprovades pel Ple de la Corporació el passat 19 de juliol 
de 2.017, respecten els criteris fixats en el pla estratègic de la corporació i a judici del 
sotasignant del present informe, no suposen vulneren cap precepte legal. 

Segon.- L’al·legació presentada incideix en criteris d’oportunitat, els qual no poden ser 
valorats pel redactor de l’informe, atesa la seva naturalesa tècnica. L’article 6 de 
l’Ordenança General de Subvencions incideix en el caràcter voluntari i eventual de les 
subvencions. 

Tercer.- El que cal tenir en compte són les limitacions establertes en la pròpia Llei de 
Subvencions, Ordenança General de Subvencions i Pla Estratègic pel quadrienni 2016-
2019: 

-L’Ajuntament de Moià actualment té aprovat un pla de sanejament, aprovat pel ple de 
la corporació el passat 17 de març de 2.015. En aquest pla, donada la precària situació 
de les finances municipals s’inclouen importants restriccions respecte a la despesa de 
l’ens. La Llei General de Subvencions supedita en tot moment la concessió de 
subvencions a l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
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-L’estimació de l’al·legació presentada suposaria la prèvia modificació del pla estratègic 
de subvencions.  

-A judici del sotasignant, l’establiment d’un percentatge màxim del 50% de la despesa 
subvencionable contribueix a l’assoliment de l’objectiu de l’eficiència en l’assignació 
dels recursos públics. 

-Constitueix un deure inherent a la concessió de subvencions la preceptiva justificació 
de les mateixes. En el cas dels projectes de cooperació es veu dificultat en la mesura 
que la comprovació material pot resultar gairebé impossible, així com la determinació 
dels preus, equivalències de monedes i seguiment de l’eficàcia i eficiència en 
l’assignació de recursos, de forma que caldria la contractació d’un assessorament 
extern (com per exemple el Fons Català de Cooperació pel que fa al seguiment del 
projecte). Aquestes especificitats no ha estat incorporada en les bases reguladores 
aprovades.” 

SEGON.- PUBLICAR anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de l’acord 
d’aprovació definitiva de les Bases Reguladores de Subvencions en règim de 
concurrència competitiva. 

TERCER.- NOTIFICAR els presents acords a l’entitat Moianès Solidari. 

QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l'Alcalde-president, 
per a la formalització dels presents acords. 

Sra. Anna Roca.- El que fem ara, desestimant aquesta al·legació, és aparcar la 
possibilitat que puguin entrar projectes destinats a fora de Moià, a altres països. No 
queda fora poder fer activitats al municipi pensades per a poder enviar els diners a  
altres països. Entenem que no és lo ideal, però modificar això ara ens porta a no poder 
tirar endavant les bases reguladores per portar a terme les subvencions i poder-ho fer 
abans de finals d’any. Guardem l’al·legació pel gener de l’any vinent, quan tornem a 
preparar les bases, esperem poder-ho incorporar. Deixar clar que aquests projectes no 
queden fora, sinó que s’han de treballar per fer-ne difusió en el territori, i poder 
recollir diners per enviar-los al país on es vulguin enviar.   

Sra. Maria Tarter.- Estem d’acord en què anem molt justos de temps. Per acceptar 
aquesta al·legació havíem de modificar moltes coses. Suposava no arribar a temps a 
repartir els quaranta mil euros, que és el que volem prioritzar aquest any. Ho 
analitzarem a la següent ocasió, que esperem que sigui l’any vinent. 
 
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze regidors assistents 
del total de tretze que integren el consistori, amb vuit vots a favor del grup municipal 
Ara Moià i tres vots a favor del grup municipal PDeCAT, aprova el present dictamen. 
 
9. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ, DE L’ORGANISME 

AUTÒNOM I DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT 
LOCAL DE L’EXERCICI 2015 
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DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el Compte General de l’entitat 
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. Ha de ser elaborat per la Intervenció, 
i la Presidència l’ha de retre abans del dia quinze de maig de l’exercici següent. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual ha emès un dictamen favorable en data 
catorze de juny de dos mil disset. 
 
El Compte General de 2015 ha estat sotmès a informació pública pel termini de quinze 
dies hàbils i vuit dies hàbils més (del 27 de juny al 27 de juliol) mitjançant edicte 
publicat al BOPB el dia vint-i-sis de juny de dos mil disset, i al taulell d’anuncis de la 
Corporació. 
 
Durant el període d’informació pública del Compte General no s’han presentat 
reclamacions ni al·legacions dins el termini reglamentari. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR amb caràcter definitiu el Compte General de l’Ajuntament de 
Moià relatiu a l’exercici 2015 de l’Ajuntament amb els comptes del Museu Municipal de 
Moià,  així com els estats que s’annexen de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA i 
la Societat Municipal MoiàFutur SA, integrats tots ells pels seus estats bàsics i annexes 
d’acord amb la normativa vigent.  
 
SEGON.- APROVAR definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos.  
 
TERCER.- TRAMETRE el Compte General de la corporació, esdevingut com a resultat 
de l’exercici econòmic 2015, amb els seus estats, annexos i justificants juntament amb 
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la certificació del present acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb la 
finalitat de procedir a la fiscalització externa que legalment li pertoca. 
 
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president 
per a la formalització dels presents acords. 
 
Alcalde.- Per part del grup Ara Moià els votarem a favor. 
 
Sra. Maria Tarter.- Des del nostre grup reiterem el vot en contra que vam fer a la 
Comissió Especial de Comptes de juliol per uns tiquets que es van comptabilitzar i no 
es tenien que haver liquidat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels onze regidors 
assistentes del total de  tretze que integren el consistori, amb vuit vots a favor del 
grup Municipal Ara Moià, i tres vots en contra del grup municipal PDeCAT, aprova el 
present dictamen. 
 
Sr. Alcalde.- Aquest ple s’ha fet exprés només per aprovar els punts dels quals en 
som responsables, per tal que no passin els tempos. Esperem que la situació al país 
millori, només pot anar bé. Que el dia u d’octubre tots puguem anar a votar. 
L’Ajuntament de Moià, amb el suport de tot el consistori -us ho agraeixo- obrirà els 
col·legis, s’hi ha compromès. Donarem la veu al poble i si, com tot es preveu, les urnes 
s’omplen, el país serà imparable i serà tot el poble el que respongui tots els anhels que 
tenim per aconseguir la República i alliberar-nos d’aquest jou antidemocràtic i 
demofòbic  que és el de l’estat espanyol. Moltes gràcies. 
 
 
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta 
acta. En dono fe. 
 
 
 


