ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL CELEBRAT EL DIA QUATRE D’OCTUBRE DE 2017, NÚM. 9
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 4/10/2017 a les 20,34 hores
Data i hora de finalització: Dia 4/10/2017 a les 21,05 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
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
Sra. Núria Reynés i Molist
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 22
DE SETEMBRE DE 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 L’INCREMENT DE L’1% DE LES RETRIBUCIONS DEL
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS
MUNICIPALS.
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2017.
6. 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.
7. ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM DE MOIÀ.
8. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR
ELECTE DEL SR. ALBERT CLUSELLA I VILASECA
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
9. 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.
10.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.
11.DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.276 AL 383 DEL
2017.
12.PRENDRE CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE LES SESSIONS DE DATES 28/06/2017, 12/07/2017,
26/07/2017 i 13/09/2017.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Sr. Alcalde.- Excusa la presència dels regidors Mireia Cañas i Núria Reynés.
Es retiren de l’ordre del dia els punts 7 per qüestions tècniques i 8, l’Albert Clusella
esperarà a fer la renúncia quan s’aprovi el POUM. Demano disculpes a les persones
del públic que han vingut per aquets dos punts. Ha sorgit unes qüestions tècniques
d’última hora i no hem pogut avisar. Segurament es farà un ple extraordinari dins un
mes.
S’ha entrat una moció a darrera hora. Es votarà en el seu moment.
INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ D’UN PUNT D’URGÈNCIA
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Sr. Alcalde.- Abans d’iniciar el Ple hauríem de sotmetre a votació la inclusió, amb
caràcter d’urgència, a l’ordre del dia del present Ple, del següent punt no inclòs a
l’ordre del dia de la sessió:
“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOUM DE
CANVI DE SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS” que fa referència a la
plaça del CAP.
La urgència ve motivada pel fet que aquesta aprovació provisional de la Modificació
Puntual del Pla General ha de passar per la Comissió d’Urbanisme, i celebren la
propera sessió el dia 24 d’octubre de 2017. Si ho passem en aquest Ple, ho podem
enviar amb temps i ho podran incloure a l’Ordre del dia de la Comissió.
A continuació se sotmet a votació la inclusió de la proposta a l’ordre del dia del
present Ple, per sotmetre-la a debat i aprovació del Ple.
Aquesta proposta s’inclourà a l’Ordre del dia com a punt núm. 7
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 AraMoià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT aprova
aquesta proposta.
Sra. Maria Tarter.- Degut a tota la situació viscuda aquets dies i la situació en què
es troba el país, ens declarem amb serveis mínims. Complirem amb les nostres
responsabilitats, però les indispensables. No farem preguntes de l’apartat de control i
fiscalització, dels decrets ni de les Juntes de Govern, per simbolitzar l’estat que
estem vivint, portem uns dies molt tensos emocionalment. Farem el control més
endavant.
Sr. Alcalde.- S’entén perfectament Maria. A la Diputació de Barcelona demà farem
el Ple que també coincidia amb la setmana anterior i farem coses més
imprescindibles. La part més política de mocions i preguntes queden suspeses
coincidint amb el que dieu vosaltres de la situació d’excepcionalitat que viu el país,
que ens ha de fer centrar en altres coses, sense defugir de les nostres
responsabilitats. Queda recollit a l’acta i el grup municipal d’AraMoià ens sumen al
que diu el grup municipal PDeCAT.
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.
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 22 DE
SETEMBRE DE 2017 .
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L’Alcalde obre la sessió i llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data
vint-i-dos de setembre de dos mil disset que s’ha lliurat a tots els regidors, es
considerarà aprovada si no hi ha objeccions per part dels assistents.
Atès que no es proposen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta per
assentiment i ordena la seva transcripció al llibre corresponent.
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.
DICTAMEN
Antecedents
El Municipi de Moià com a capital de la Comarca del Moianès ha de disposar d’una
oficina policial en servei per tal de garantir la capacitat de resposta i la proximitat a
la ciutadania per part dels mossos d’esquadra i per aquest motiu l’Ajuntament de
Moià pretén cedir l’ús compartit de les dependències de la Policia Local per a la
ubicació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra.
Com a regla general s’estableix que els béns patrimonials han de ser administrats
d’acord amb criteris de màxima rendibilitat, tal i com determina l’article 72.1 del
Reglament de Patrimoni.
No obstant i de conformitat amb l’article 72.3 del Reglament de Patrimoni, els ens
locals poden cedir l’ús del bens patrimonials a altres administracions o entitats
públiques o a entitats privades sense ànim de lucre que els destinin a finalitats
d’utilitat pública o d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local.
L’acord de cessió ha de determinar la finalitat concreta a què les entitats o les
institucions beneficiàries han de destinar els seus béns.
Per provisió d’alcaldia de data 17 de novembre de 2016 es va iniciar l’expedient de
cessió d’ús del bé patrimonial situat a la planta baixa de la finca de la Plaça Sant
Sebastià anomenada “Can Rocafort”.
Realitzada la tramitació legalment establerta, així com sotmès l’expedient a
informació pública per un període de vint dies hàbils, durant els quals no s’han
formulat reclamacions ni al·legacions, es va remetre l’expedient al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya perquè en prengués coneixement
Segons el contingut de l’article 49 del RPEL el Departament de Governació ha emès
informe favorable per portar a terme la cessió gratuïta del bé patrimonial més amunt
descrit.
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Per tal de materialitzar la creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Moià, es
formalitzarà un conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Moià, que permeti agilitar les actuacions
del cos policial.
Fonaments de dret
•
•
•
•
•

L'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Els articles 109 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
Els articles 79 a 81 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria
de Règim Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals.

El quòrum exigible és el de la majoria absoluta per aplicació del disposat a l’article
47.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.
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.- CEDIR gratuïtament al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya part de l’immoble situat a la planta baixa de la finca de la Plaça Sant
Sebastià, 1, anomenada “Can Rocafort”, qualificat com bé patrimonial, propietat de
l'Ajuntament de Moià, el qual es destinarà a la ubicació de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de la policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, d’ús compartit amb la
Policia Local i amb la següent distribució de l’espai en percentatges de superfícies:
1.
2.
3.
4.

12,5%
13,3%
58,0%
16,2%

superfície
superfície
superfície
superfície

destinada
destinada
destinada
destinada

estrictament al CME
estrictament a la Policia Local
a espais compartits
a espais d’ús públic

L’espai compartit inclourà els vestidors, el menjador, l’armer i la zona freda, la
recepció i el locutori de denúncies.
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Plànol Annex.

La superfície afectada son 124,00m2 i limita, al nord plaça Sant Sebastià, al sud
Plaça Can Rocafort, a l’oest carrer de les Joies i a l’est la resta de l’edifici.
SEGON.- DETERMINAR la reversió automàtica al patrimoni d'aquest Ajuntament del
bé cedit gratuïtament, si no és destinat a l'ús previst en el termini màxim de cinc
anys, i deixa de ser-ho en tot cas posteriorment en el transcurs de trenta anys,
segons el disposat a l’article 50 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
TERCER.- ANOTAR la cessió gratuïta a l'Inventari Municipal de Béns.
QUART.- NOTIFICAR els presents acords a la Generalitat de Catalunya
CINQUÈ.- SOL·LICITAR d’ofici al Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa la
cancel·lació de la condició resolutòria per caducitat de la finca de Moià núm. 4546,
inscrita al Llibre 2539, Foli, 110 Inscripció 1.
SISÈ.- REMETRE la documentació necessària al Registre de la Propietat núm. 4 de
Manresa perquè efectuïn les oportunes anotacions registrals segons la Legislació
hipotecària.
SETÈ.- FACULTAR tan àmpliament en dret com sigui necessari, l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
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Sr. Alcalde.- Agrair que a la Comissió informativa del Ple el vostre grup vàreu fer
observar que es precisés l’espai, hem afegit plànol amb els espais de cadascú. Les
obres començaran aviat. S’ha traslladat l’oficina de la policia municipal a la Masia,
adequant l’espai per fer la recepció, la tramitació i el servei als ciutadans. Tenim
l’espai lliure per tal que l’empresa pugui començar les obres el més aviat possible.
Sra. Maria Tarter.- Un pas més per tal que es puguin venir a instal·lar els Mossos a
l’oficina. Heu recollit el que vàrem manifestar, sobre quina part cedíem i quina no, a
l’acord inicial era molt ambigu. I també lo de les càrregues del Registre de la
Propietat. Hi votarem a favor. Esperem que puguem adjudicar les obres el més aviat
possible i poder-les començar.
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 AraMoià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT aprova el
present dictamen.
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.
DICTAMEN
El municipi de Moià com a capital de la nova comarca del Moianès ha de disposar
d’una oficina policial en servei per tal de garantir la capacitat de resposta i de
proximitat a la ciutadania per part del Cos de Mossos d’Esquadra.
Per tal de complir els objectius proposats, cal garantir l’execució de tots els tràmits
des de les dependències d’una única oficina i amb aquesta finalitat l’Ajuntament de
Moià cedeix gratuïtament al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
pel termini de trenta anys, l’ús compartit de les dependències de la Policia Local amb
accés directe des del carrer de les Joies, per a la ubicació de l’oficina d’atenció
ciutadana de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.
Per a l’adequació del local, l’Ajuntament de Moià encarregarà el projecte i la licitació
de les obres. Els costos del projecte i de les obres aniran a càrrec del Departament
d’Interior, per tal d’adequar el local a les característiques necessàries que requereix
l’oficina d’atenció ciutadana.
L’import de la despesa serà de 89.136,54 euros IVA inclòs i anirà a càrrec de la
partida pressupostària corresponent del Departament d’Interior. L’aportació del
Departament d’Interior es farà prèvia presentació de les certificacions d’obra
degudament conformades per part de l’Ajuntament de Moià.
Es constitueix una comissió mixta de seguiment la qual té com a finalitat vetllar per
l’aplicació d’aquest conveni des de la fase de construcció i posada en servei de
l’equipament fins a la seva extinció la qual estarà formada per:
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•
•

Tres representants designats pel Departament d’Interior de la Generalitat
Tres representants designats per l’Ajuntament de Moià

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.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i
l’Ajuntament de Moià per a la creació d’una oficina d’atenció ciutadana al municipi de
Moià, de conformitat amb el redactat següent:
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOIÀ PER A LA CREACIÓ D’UNA OFICINA
D’ATENCIÓ CIUTADANA AL MUNICIPI DE MOIÀ

..............., ............... de ............ de 2017
Entitats que intervenen
D’una part, l’Hble. senyor Joaquim Forn i Chiariello, conseller del Departament
d’Interior, que actua en nom i representació d’aquest Departament, en virtut del
Decret 106/2017, de 14 de juliol, (DOGC núm.7412A, de 14/07/2017.) i en ús de les
atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
D’una altra part, l’il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Alcalde de Moià, que actua en
nom i representació del municipi de Moià des de la seva presa de possessió
efectuada el dia tretze de juny de dos mil quinze.
Les parts es reconeixen
conveni,

mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest

Part Expositiva
Primer. El municipi de Moià és la capital de la nova comarca del Moianès que es va
crear el mes d’abril de 2015.
Segon. Amb l’objectiu de cooperar i col·laborar per facilitar les tasques policials,
l’Ajuntament de Moià i el Departament d’Interior valoren molt positivament el fet de
poder disposar d’una oficina d’atenció al ciutadà de la policia de la Generalitatmossos d’esquadra per millorar la prestació del servei públic de seguretat ciutadana.
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A fi de materialitzar la creació d’aquesta oficina d’atenció al ciutadà, ambdues parts
acorden formalitzar la mútua col·laboració, i a tal efecte estableixen les següents:
CLAUSULES
Primera. L'objecte d'aquest conveni és establir la col·laboració entre el Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Moià, per a la ubicació
d'una oficina d’atenció ciutadana de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra
que permeti agilitzar les actuacions del cos policial.
Segona.- Des de la creació de la comarca del Moianès, s’ha considerat que, a l’igual
que la resta de comarques de Catalunya, la capital de comarca havia de disposar
d’una oficina policial en servei per tal de garantir la capacitat de resposta i de
proximitat a la ciutadania, per part del Cos de Mossos d’esquadra.
Tercera.- Per a complir els objectius proposats cal ampliar el nombre d’efectius al
municipi així com garantir l’execució de tots els tràmits des de les dependències
d’una única oficina.
Quarta. Amb aquesta finalitat l'Ajuntament de Moià, mitjançant l’acord del Ple de
..................., cedeix gratuïtament al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, pel termini que permeti la normativa, l’ús compartit de les dependències
de la Policia Local amb accés directe des del carrer de les Joies, per a la ubicació de
l’oficina d’atenció ciutadana de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
Cinquena. La distribució de l’espai serà el següent:
-

12,5%
13,3%
58,0%
16,2%

superfície
superfície
superfície
superfície

destinada
destinada
destinada
destinada

estrictament al CME
estrictament a la Policia Local
a espais compartits
a espais d’ús públic

L’espai compartit inclourà els vestidors, el menjador, l’armer i la zona freda, la
recepció i el locutori de denúncies.
Sisena. L’Ajuntament de Moià encarregarà el projecte i la licitació de les obres. Els
costos del projecte i de les obres aniran a càrrec del Departament d’Interior per
adequar el local a les característiques necessàries que requereix l’oficina d’atenció
ciutadana. D’acord amb el plànol de l’annex 1.
L’Ajuntament de Moià anticiparà l’import de les obres que s’han d’efectuar i el
Departament d’Interior farà posteriorment el retorn d’aquest import a l’Ajuntament.
L’import màxim d’aquesta despesa serà de 89.136,54 euros (IVA inclòs) i anirà a
càrrec
de
la
partida
pressupostària
del
Departament
d’Interior
IT04D//610000100/2230/0000 “Inversions en edificis i altres construccions per
compte aliè”. L’aportació del Departament d’Interior es farà prèvia presentació de les
certificacions d’obra degudament conformades per part de l’Ajuntament de Moià.

Pàg. 9/28

El seguiment de l’execució de les obres es farà conjuntament mitjançant tècnics de
l’Ajuntament de Moià i del Departament d’Interior.
Setena. Aniran a càrrec de l’Ajuntament de Moià el cost de les despeses que es
derivin del funcionament de l’oficina com, per exemple, el subministrament per
consum d’aigua potable, energia elèctrica, climatització, neteja, reparacions i
manteniment de les instal·lacions.
Vuitena. El Departament d’Interior es farà càrrec de la instal·lació informàtica, de la
instal·lació de càmeres de videovigilància per circuit tancat per a la zona d’armers,
amb gravació d’imatge. Aquestes despeses estan incloses dins del cost de les obres
fixat en la clàusula sisena.
El Departament d’Interior també es farà càrrec d’aportar el material que requereix
l’exercici del servei que presta el Cos de Mossos d’Esquadra: mobiliari, instruments
informàtics, d’oficina i fungible així com la retolació institucional.
També assumirà el cost de les despeses de telefonia i de manteniment així com de la
reparació i renovació dels aparells informàtics, del mobiliari i de equipament de
l’oficina que hi hagi aportat.
Novena. Es constitueix una comissió mixta de seguiment i avaluació del
funcionament de les instal·lacions i les actuacions necessàries per assolir els
objectius del conveni, i proposarà qualsevol despesa nova que tingui a veure amb el
manteniment de l’edifici.
La Comissió de seguiment té la finalitat de vetllar per l’aplicació d’aquest conveni des
de la fase de construcció i posada en servei de l’equipament fins a la seva extinció.
Es reunirà periòdicament un mínim d’un cop a l’any per fer seguiment de l’ús
compartit i programar, en el seu cas, les operacions de conservació, i reparació i
manteniment a dur a terme a l’edifici.
Aquesta comissió de seguiment està formada per:
Tres representants designats pel Departament d’Interior de la Generalitat.
Tres representants designats per l’Ajuntament de Moià
Desena. La vigència del conveni és per un termini de quatre anys, prorrogables fins
a un màxim de quatre anys més.
Onzena. El present conveni serà vigent a partir de la data de la seva signatura i
podrà rescindir-se per alguna de les causes següents:
a) El mutu acord de les parts manifestat per escrit
b) La impossibilitat sobrevinguda de desenvolupar les activitats que constitueixen
l’objecte del conveni
c) Per denuncia d’una de les parts en cas d’incompliment per l’altra de les
obligacions pactades en aquest conveni.
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d) Les altres causes no relacionades anteriorment i previstes a la normativa de
règim jurídic del sector públic.
Dotzena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa, d’acord
amb el que disposa l’article 10.1 g) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, les qüestions litigioses que es plantegin
arran de la seva execució i que no es puguin resoldre per acord de les parts s’hauran
de sotmetre al coneixement de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
I en prova de conformitat, les dues parts signen aquest conveni, per duplicat , en el
lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.
Hble. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Conseller d’Interior

Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
Alcalde de Moià”

SEGON.- FIXAR per un termini de quatre anys la vigència del conveni, prorrogable
fins a quatre anys més, i entrarà en vigor al moment de la seva signatura.
TERCER.- CONSTITUIR la Comissió mixta de seguiment l’objectiu de la qual és
vetllar per l’aplicació del present conveni i estarà formada per:
Tres representants designats pel Departament d’Interior de la Generalitat.
Tres representants designats per l’Ajuntament de Moià.
QUART.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde- president
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Alcalde.- És el conveni que formalitza la vinguda dels Mossos a Moià, on es diu
com es farà el seguiment del conveni, quins espais ocuparà cadascú, qui s’encarrega
de quines costes i despeses. Molt contents per poder-ho tenir ja aquí, els tràmits són
molt llargs, i poder agilitar tenir els Mossos aquí.
Sra. Maria Tarter.- En relació al conveni, tal com vam dir a la Comissió
Informativa, sabeu els noms dels representants de l’Ajuntament de Moià, seran
tècnics? i com signareu el conveni, buscareu una data perquè pugui venir el conseller
a Moià, es farà per separat?
Sr. Alcalde.- Formaran part de la Comissió l’arquitecte municipal, la regidora
Montse Ferrer i jo mateix. Ens agradaria poder quedar amb el conseller i signar-ho
junts a Moià o a la conselleria. Per la transcendència de l’acord, i com a innovació al
país, estaria bé poder-ho signar conjuntament. Ens agradaria que pogués ser a Moià.
I amb el major nombre de regidors possible. I poder-ne fer ressò. Dependrà de les
agendes.
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
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grup municipal AraMoià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT aprova el
present dictamen.
4. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE L’1% DE LES RETRIBUCIONS DEL
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS
MUNICIPALS.
DICTAMEN
Relació de fets
L’article 18.2 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’exercici 2.017, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat el dia 28 de juny de
2.017, determina que les retribucions del personal al servei del sector públic no
podran experimentar un increment global superior al 1% respecte a les vigents el 31
de desembre de 2.016.
Fonaments de dret
Article 18.1.c de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’exercici 2.017, relatiu a l’àmbit d’aplicació.
Article 18.2 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’exercici 2.017, segons el qual, en l’any 2.017, les retribucions del personal al
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al u per
cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2.016, en termes d’homogeneïtat
per als períodes de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a
l’antiguitat del mateix.
Article 18.7 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’exercici 2.017, el qual estableix que el disposat en els articles anteriors ha
d’entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter
singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut del llocs de treball.
Article 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació a les competències del ple de la corporació.
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.- FIXAR un increment de les retribucions bàsiques i complementàries del
1% a tot el personal funcionari i laboral inclòs en el catàleg de l’Ajuntament de Moià,
Organisme Autònom Museu de Moià i Societat Municipal Aigües de Moià, així com els
càrrecs electes amb dedicació total o parcial, amb efectes des de el u de gener de
2.017, d’acord amb el que es preveu a la Llei 3/2017, de 27 de juny, sense perjudici
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de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin
imprescindibles pel contingut del llocs de treball.
SEGON.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització del present acord.
Sr. Alcalde.- No té cap secret. És un acord publicat al BOE. Determina que el sector
públic hi ha una puja que marca a l’1%. Altres ajuntaments ho han fet més baix.
Aplicarem l’1%, és un reconeixement per aquests anys de disminucions o de pèrdues
de poder adquisitiu pels treballadors.
Sra. Maria Tarter.- Quina previsió de pagament hi ha? Des de gener al desembre o
tot de cop a la nòmina d’octubre? Que els treballadors, un cop aprovat pel ple,
puguin rebre l’1% que els pertoca.
Sr. Lluís Solé, interventor.- Pel que em van comentar del departament de
Recursos Humans la idea és liquidar-ho amb brevetat. Suposo que al mes d’octubre
tothom ho veurà reflectit a la nòmina.
Sra. Maria Tarter.- És important que quedi reflectit a l’acta del Ple que en aprovar
el pressupost hi havia una previsió de 50.000 € en el capítol V per contingències,
estava previst aquest 1%. En aquest cas no es paga d’aquesta bossa de
contingència, es fa servir per vinculació de capítol I, i assegurar que el fons de
contingència vagi a altres regidories, que no quedin a la guardiola, per arreglar
carrers,.... Intentem aviat fer la modificació de crèdits pertinent, estem a octubre, hi
som a temps.
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 AraMoià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT aprova el
present dictamen.
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2017.
DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici
següent i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per
suplements de crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a
baixes de crèdits d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles
sense pertorbar el respectiu servei.
Considerant que amb data sis de setembre de 2017 es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data sis de setembre de 2017 es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data sis de
setembre de 2017 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
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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.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2017
del pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del
Pressupost vigent amb el següent resum:
DESPESES
TIPUS

ORG PRO

ECO

BAIXA

08

BAIXA

08

Import
Text Explicatiu
1320 12101 4.780,44 € BAIXES CAPÍTOL I DE GENER A ABRIL
1320 16000 3.495,81 € BAIXES CAPÍTOL I DE GENER A ABRIL

SUPLEMENT

12

1532 62302 944,71 €

COMPRA D'UNA BOMBA PER LA BRIGADA D'OBRES

SUPLEMENT

12

1710 62305 331,54 €

COMPRA D'UNA BOMBA PEL PARC

SUPLEMENT
C.
EXTRAORDINARI
C.
EXTRAORDINARI
C.
EXTRAORDINARI
C.
EXTRAORDINARI

03

1522 22706 160,00 €

01

9200 62500 500,00 €

04

3230 62900 600,00 €

BUTLLETINS LEGALITZACIÓ CONTRACTES ELÈCTRICS PISOS
COMPRA ESTANTERIES ADEQUACIÓ NOU DESPATX
TERRITORI
COMPRA D'UNA RENTADORA PER L'ESCOLA PÚBLICA
J.O.ROCA

03

1522 21300 3.240,00 € ALTES I/O MODIF CONTRACTACIONS COMPTADORS PISOS

05

3360 46501 2.500,00 € APORTACIÓ QUOTA 2017 GEOPARC
-

€

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

DESPESES
Despeses de personal
Despeses en béns corrents
i serveis

2.157.694,02 €
2.126.289,63 €

CAPÍTOL III Despeses financeres

151.771,79 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

264.097,85 €

CAPÍTOL V

Fons de contingència

49.439,43 €

CAPÍTOL VI
CAPÍTOL
VII
CAPÍTOL
VIII

Inversions reals

1.618.823,81 €

Transferències de capital

-

Actius financers

11.611,68 €

CAPÍTOL IX
TOTAL

Passius financers

1.401.722,37 €
7.781.450,58
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€

€
2017
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

INGRESSOS
I
II
III
IV

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents

3.527.500,00
45.000,00
1.509.682,85
1.592.341,52

€
€
€
€

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

100.800,00 €

CAPÍTOL VI
CAPÍTOL
VII
CAPÍTOL
VIII

Alienació de béns reals

0,00 €

CAPÍTOL IX

Passius financers

Transferències de capital

424.017,87 €

Actius financers

582.108,34 €

TOTAL

0,00 €
7.781.450,58
€

SEGON.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Lluís Solé.- És una modificació de crèdit que no es massa quantia, amb els
sobrants de capítol I de personal s’atenen una sèrie de necessitats, compra de
material: una bomba pel parc, legalització contracte elèctric dels pisos, adquisició de
prestatgeries, adequació dels despatxos de Territori, compra d’una una rentadora
per l’escola pública, contractació dels comptadors dels pisos, aportació quota 2007 al
Geoparc.
Sra. Maria Tarter.- Estem d’acord amb les modificacions que proposeu. Insistir
amb les presses que s’acabi l’adequació dels pisos del c. Martí i Pol.
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 AraMoià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT aprova el
present dictamen.
6. 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.
DICTAMEN
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Vist la importància patrimonial, científica, arqueològica i de dinamització econòmica
territorial del Parc prehistòric de les Coves del Toll per Moià, el Moianès i Catalunya.
Vist que des de 2003, l’IPHES va començar els treballs d'excavació a les coves del
Toll i les Toixoneres i avui dia, els seus esforços se centren en l’excavació en
extensió de les dues coves amb una metodologia arqueològica moderna. El projecte
en curs, titulat “Compartint l'espai: interaccions entre homínids i carnívors al nordest peninsular”, és finançat per la Generalitat de Catalunya i per l'Ajuntament de
Moià.
Vist que l’agost de 2016, a la cova de les Toixoneres es va localitzar una dent i un
fragment de parietal d’un nen neandertal de fa 50.000 anys, i aquestes novetats
científiques de gran importància han portat a haver d’ampliar la recerca arqueològica
i l’excavació a la part de l’entrada de la cova de les Toixoneres, motiu pel qual cal
construir una passarel·la elevada per sobre el registre arqueològic, per tal de no
interrompre el circuit de visites al Parc Prehistòric.
Considerant que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Moià, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES) tenen la voluntat de col·laborar i d’establir els
termes generals de la col·laboració per a la protecció, recuperació, preservació i
difusió dels coneixements del patrimoni arqueològic del Parc Prehistòric de les Coves
del Toll de Moià.
Considerant que aquesta col·laboració cerca el poder realitzar l’excavació
arqueològica de l’entrada de la Cova de les Toixoneres per tal d’aprofundir en l’estudi
i difusió de les Coves del Toll i les Toixoneres de Moià.
Considerant que per possibilitar l’excavació, entre d’altres actuacions, caldrà adequar
l’espai situat davant la Cova de les Toixoneres mitjançant la construcció d’una
passarel.la que no interrompi el recorregut dins el Parc Prehistòric de les Coves de
Toll de Moià.
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.- APROVAR el text de l’acord de col·laboració interadministrativa entre el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Moià, la
Diputació de Barcelona i l’Institut Català de Paleoecologia Humana (IPHES) per a
l’estudi i difusió del patrimoni arqueològic de les Coves del Toll i les Toixoneres de
Moià.
SEGON.- NOTIFICAR els presents acords als interessats d’acord amb l’establert als
articles 58 i 59 de la Llei 30/1192 de 26 e novembre de Règim Jurídic de les
Administracions públiques i del Procediment Administratiu comú i emplaçar al
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Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i
l’Institut Català de Paleoecologia Humana (IPHES) per a la seva signatura.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
de conformitat amb l’establert a l’article 21.1b) de la Llei 7/1985 reguladora de les
bases de règim local, per a subscriure el mencionat acord de cooperació i per a la
formalització dels presents acords.
“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 CATALÀ 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
A Barcelona, ........ de .............. de 2017
REUNITS
D’una part, l’Honorable Sr. Lluís Puig i Gordi, Conseller del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, NIF S-0811001-G i, domicili a efectes del present
acord de col·laboració, a Rambla Santa Mònica, 08002 Barcelona.
D’una segona part, l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio, en la seva condició d’AlcaldePresident de la Corporació de l'Ajuntament de Moià, NIF. P0813700B i domicili, a
efectes del present acord de col·laboració, a Plaça de Sant Sebastià, 1, 08180 Moià.
D’una tercera part, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, Presidenta de la Diputació de
Barcelona, NIF P0800000B, i domicili, a efectes del present acord de col·laboració, a
Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona.
I d’una quarta part, el Sr. Robert Sala Ramos, Director de l’Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), NIF G43783752, amb domicili social
a la Zona Educacional 4, Edifici W3, Campus Sescelades URV, 43007 Tarragona.
ACTUEN
El primer, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en
virtut de les facultats que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la
Generalitat de Catalunya.
El segon, en representació de la Corporació municipal, d’acord amb les facultats
atribuïdes en virtut dels articles 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LBRL), 53.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i,
expressament facultat per a la subscripció d’aquest acord de col·laboració en virtut
de l’acord del Plenari Municipal xx.xx.xx, assistit per la Secretària de la Corporació,
Sra. Anna Mª Martí Tantiñà.
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La tercera, en representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les facultats
atribuïdes en virtut de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016,
i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistida pel Secretari delegat de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de
juliol de 2016, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019
II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 2016.
I el quart, en representació de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució
Social (IPHES), amb poders suficients en virtut d'escriptura de poder atorgada el 3
de desembre de 2015 davant el Notari de Barcelona Sr. Pedro Ángel Casado Martín i
número de protocol 2521.
OBJECTE
Aquest acord de col·laboració es constitueix amb la finalitat d’establir els termes
generals de la col·laboració entre la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Moià, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES) per a la protecció, recuperació, preservació i difusió dels
coneixements del patrimoni arqueològic del Parc Prehistòric de les Coves del Toll de
Moià. A tal efecte, se signaran els instruments de col·laboració específics que es
considerin oportuns segons les necessitats de cada moment.
El present acord de col·laboració cerca el poder realitzar l’excavació arqueològica de
l’entrada de la Cova de les Toixoneres per tal d’aprofundir en l’estudi i difusió de les
Coves del Toll i les Toixoneres de Moià. Per possibilitar l’excavació, entre d’altres
actuacions, caldrà adequar l’espai situat davant la Cova de les Toixoneres mitjançant
la construcció d’una passarel.la que no interrompi el recorregut dins el Parc
Prehistòric de les Coves de Toll de Moià.
Així doncs, el present acord contempla diferents mesures de col·laboració entre les
que es compten, entre d’altres possibles, la realització d’intervencions
arqueològiques de recerca per part de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES), la difusió de les restes arqueològiques -en el marc del Parc
Prehistòric, a càrrec del Museu de Moià amb la col·laboració del Departament de
Cultura, l’Ajuntament de Moià i la Diputació de Barcelona- i l’elaboració del projecte i
l’execució de la construcció de la passarel·la davant l’entrada de la cova de les
Toixoneres.
EXPOSEN

I. ANTECEDENTS
Les coves del Toll i de les Toixoneres estan situades a la Vall “de Mal de Torrent”, 4
km a l’est del nucli de Moià (Moianès, Barcelona), i 760 m snm. Les seves
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coordenades són 41º 48’ 19'' N i 2º 08’ 56'' E. L’accés rodat es realitza per la
carretera N141C, punt quilomètric 32.
Les coves es van descobrir com a jaciments arqueològics durant els anys 50 del
Segle XX per un equip espeleològic local. Durant els anys 50 i 70, es van
desenvolupar intermitentment unes quantes campanyes arqueològiques que van
posar al descobert un registre arqueològic significatiu des de l'Holocè (principalment
Edat del Bronze i Neolític) i Plistocè (Paleolític Mitjà). Des de 2003, l’IPHES va
començar els treballs d'excavació a les coves i avui dia, els seus esforços se centren
en l’excavació en extensió de les dues coves amb una metodologia arqueològica
moderna. El projecte en curs, titulat “Compartint l'espai: interaccions entre homínids
i carnívors al nord-est peninsular”, és finançat per la Generalitat de Catalunya i per
l'Ajuntament de Moià.
El complexa de les Coves del Toll és un sistema càrstic actiu i en formació des del
Pliocè, que s’ha desenvolupat en el substrat de roca calcària coral·lina d’edat Eocè
Superior (Formació Tossa, Grup Santa Maria). L’element principal per dimensions és
la Cova del Toll que constitueix un tub càrstic amb curs d’aigua intermitent,
d’aproximadament 1.2 km de longitud coneguda, des de l’Avenc del Bassot i fins la
sortida a la Surgència on connecta amb el curs superficial conegut com el Torrent
del Mal.
L'excavació està situada en la coneguda com Galeria Sud, molt a la vora de l'entrada
actual. Segons els estudis recents, la seqüència estratigràfica principal (>10 m de
gruix) és composta de 14 capes sedimentàries: la capa superior (Nivell 1) correspon
al període Holocè, mentre les altres 13 poden situar-se cronològicament entre el
Pleistocè Final i Mitjà. El nivell 4 és el primer nivell excavat en extensió per l’IPHES.
Unes quantes dents d’ós de les cavernes han proporcionat una cronologia d’entre
57,9 i 69,8 kya. En aquesta capa, s'han localitzat restes de fauna, principalment
d’óssos de les cavernes i d’altres carnívors, mostrant que la cova era utilitzada
principalment per óssos de les cavernes (Ursus Spelaeus) durant la hivernació o per
hienes (Crocuta Crocuta Spelaea) com a caus. En aquest aspecte, els ungulats
recobrats a la cova, principalment cavalls (Equus Ferus), cérvol vermell (Cervus
Elaphus) i ur (Bos Primigenius), mostren una abundant evidència tafonòmica
d'aquests depredadors en forma de marques de dents, trencament d'ossos i ossos
digerits. També s’ha recollit una petita col·lecció d'eines de pedra del Paleolític Mitjà,
indicant les visites esporàdiques dels grups Neandertals a la cova.
L'altra cova, Toixoneres, mostra una seqüència estratigràfica més complexa (7-8 m
de gruix). Una crosta estalagmítica (Unitat I) s’ha desenvolupat en la part superior
de la seqüència, que és datat per U/Th i ESR en 17 kya. Aquesta crosta s'estén a
través de tota la superfície de la cova, cobrint dos dipòsits lutítics (Unitats II i III)
datats a MIS 3. Aquestes capes, excavades últimament en extensió, es recolzen en
una altra crosta estalagmítica (Unitat IV) datada pel mateix mètode entre 90 i 100
kya. Sota aquesta crosta, també es poden identificar 5 dipòsits sedimentaris. Encara
que també es poden observar ossos i eines lítiques en les seves seccions, els
dipòsits més baixos romanen encara inexplorats.
El registre de fauna de la cova de les Toixoneres mostra una presència alta de
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carnívors, principalment hienes (Crocuta Crocuta) i óssos de les cavernes (Ursus
Spelaeus). També s'han identificat restes de llops (Canis Lupus), linx (linxs Sp.),
gats salvatges (Felis Silvestris), guineus (Vulpes Vulpes) i teixons (Meles Meles).
Entre els espècimens d'ungulats, els animals més abundants són cavalls (Equus
Ferus) i cérvol vermell (Cervus Elaphus), juntament amb rinoceront (Stephanorhinus
Hemitoechus), ase europeu (Equus Hydruntinus), cabirol (Capreolus Capreolus), urs
(Bos Primigenius), cabra salvatge (Capra Sp.) i senglars (Sus Scrofa).
La cova es pot interpretar com a cau de carnívors. Aquesta dinàmica natural,
tanmateix, sembla que es trenqui amb les visites d'alguns grups Neandertals.
Segons les dades actuals, petits grups humans utilitzaven l'entrada de la cova com
lloc d'habitatge en una successió d'ocupacions curtes, moltes de les quals
probablement referides als seus moviments estacionals a través de la regió (Rosell
et al., 2010a, 2010b, Sánchez-Hernández, 2014). Les activitats humanes se centren
a desenvolupar activitats domèstiques, que inclouen la construcció de llars,
l'elaboració d'eines lítiques i el processament i consum d'ungulats. Últimament,
també s'han identificat caça i consum de conills (Rufà et al., 2014).
A la cova es va localitzar una dent i un fragment de parietal d’un nen neandertal de
fa 50.000 anys. Aquestes novetats científiques de gran importància han portat a
haver d’ampliar la recerca arqueològica i l’excavació a la part de l’entrada de la cova
de les Toixoneres, motiu pel qual cal construir una passarel·la elevada per sobre el
registre arqueològic, per tal de no interrompre el circuit de visites al Parc Prehistòric.
Els estudis fets a les dues coves tenen com objectius principals: la reconstrucció
paleoecològica del paisatge, el coneixement de l'evolució del comportament dels
carnívors més representats (óssos de les cavernes i hienes), i entendre el paper
jugat pels homínids en aquest tipus de contextos ecològics. La consecució d'aquests
objectius ens proporcionarà dades significatives per entendre uns quants aspectes
de l’estil de vida Neandertal i les seves relacions amb l'ambient del seu origen en el
MIS 9 fins a la seva desaparició al final de MIS 3.
Per tot això, i per establir les corresponents bases de col·laboració, les quatre parts
subscriuen aquest acord de col·laboració, que es regirà pels següents

II.

PACTES

5. Donat que correspon al Departament de Cultura la proposta i l’execució de les
directrius generals del Govern en matèria de política cultural i que la Direcció
General d’Arxius Biblioteques, Museus i Patrimoni (en endavant, DGABMP) té per
funció protegir, defensar, documentar i fer conèixer el patrimoni cultural de
Catalunya, el Departament de Cultura es compromet a realitzar, entre
d’altres possibles, les actuacions següents:
1.- Vetllar pel correcte compliment de la normativa vigent i de l'acompliment del
present acord de col·laboració, i prestar el seu suport a les altres parts en el
desenvolupament d’aquest acord de col·laboració.
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2.- Col·laborar en la realització de les excavacions arqueològiques en el marc del
Pla de Recerca. En el moment de signatura de l’acord de col·laboració ha realitzat
una aportació econòmica mitjançant la subvenció plurianual del projecte de
recerca del període 2014-2017.

6. Donat que l’Ajuntament de Moià participa en la gestió del Parc Prehistòric de les

Coves del Toll de Moià, mitjançant el Museu de Moià, l’Ajuntament de Moià es
compromet a realitzar, entre d’altres possibles, les actuacions següents:
1.- Assumir l’avantprojecte de l’obra de la passarel·la i la coberta a l’entrada de
la Cova de les Toixoneres i a dur-ne a terme l’execució.
2.- Donar suport logístic a les excavacions de recerca anuals que realitza l’IPHES.
3.- Participar en la difusió del jaciment arqueològic i paleontològic.

7. Donat que correspon a la Diputació de Barcelona l’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona es
compromet a realitzar, entre d’altres possibles, les actuacions següents:
1.- Donar suport tècnic i econòmic a l’Ajuntament de Moià per a la redacció del
projecte i l’execució de les obres de la passarel.la i la coberta de l’entrada de la
cova de les Toixoneres, condicionat a la disponibilitat pressupostària i a l’adopció
dels acords corresponents.

8. Donat que l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
duu a terme les excavacions arqueològiques de les coves del Toll i les
Toixoneres, dins el marc del projecte de recerca “Compartint l'espai: interaccions
entre homínids i carnívors al nord-est peninsular”, aprovat pel Departament de
Cultura en el marc del Pla de Recerca, l’Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES) es compromet a realitzar, entre
d’altres possibles, les actuacions següents:
1.- Liderar i dirigir les recerques científiques derivades de les intervencions
anuals realitzades en el marc dels projectes aprovats pel Departament de Cultura
dins el Pla de Recerca.
2.- Organitzar, definir funcions i tasques del grup d’arqueòlegs i voluntaris que
participen als treballs de camp.
3.- Organitzar la logística de les campanyes i definir les necessitats d’utilitzar
serveis com ara analítiques, datacions o serveis topogràfics.
4.- Dur a terme la identificació, classificació, estudi i restauració dels principals
registres arqueològics trobats i elaborar l’informe de l’excavació.
5.- Fer una difusió general dels resultats de les campanyes d’excavació
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6.- Vetllar per la correcció i pel correcte desenvolupament dels projectes
d’intervenció arqueològica. En aquest sentit, ho farà en col·laboració amb el
Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura.
A les presentacions públiques de materials obtinguts a les intervencions i dels seus
resultats científics es farà constar la identificació de les parts signants, inclosos els
casos que l’exhibició sigui realitzada per parts alienes a l’acord de col·laboració.
Tota la informació de tipus patrimonial que sigui generada a partir de les dades
aportades per qualsevol de les parts en el marc del present acord de col·laboració, ja
sigui generada de manera conjunta o individual, farà referència o posarà en valor la
col·laboració entre la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni,
l’Ajuntament de Moià, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES).
III. DURACIÓ
Aquest acord de col·laboració entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i
estarà vigent durant un període d’un any, podent ser prorrogat per terminis d’un
any, sense que la seva durada total pugui ser superior a quatre anys, de no produirse la denúncia fefaent per qualsevol de les parts en un termini de 30 dies previ a la
data de venciment del present document o de qualsevol de les pròrrogues.
Les parts podran modificar el present document en qualsevol moment per mutu
acord mitjançant la signatura d’una addenda sempre i quan l’acord de col·laboració
sigui vigent.
Seran causes de resolució de l’acord:
a) El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
b) La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim d’un mes d’antelació.
c) L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
d) Les generals establertes a la legislació vigent.
En aquests casos s’establirà, en funció de la causa concreta d’extinció i a la vista de
la situació particular de les actuacions en curs, la forma de terminació d'aquestes
actuacions.
IV. JURISDICCIÓ
Les qüestions divergents que puguin derivar-se de la interpretació i l’execució
d’aquest acord de col·laboració, seran resoltes de mutu acord per les parts. En cas
de no assolir-se cap acord respecte les controvèrsies, les parts es comprometen a
sotmetre’s a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest document, per
quadruplicat exemplar, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.”

Pàg. 22/28

Mercè Bigorra.- L’acord permet a les administracions treballar conjuntament a la
rellevància que ha pres la cova. S’han de fer unes actuacions importants: ampliar
l’espai per treballar els arqueòlegs, fer una plataforma per travessar, el que
requereix un esforç important, en el que ens hem de posar d’acord les
administracions, signar el conveni i tirar endavant el projecte. I veure si podem
continuar traient el profit que s’està traient fins ara.
Maria Tarter.- És molt positiu poder ampliar la col·laboració entre les diferents
administracions. Les coves han de ser i són un punt turístic importantíssim per Moià i
pel Moianès. Tot el que sigui que les administracions col·laborin i aportin recursos,
serà benvingut.
Sr. Alcalde.- Per aclarir, de moment no hi aporten recursos De moment la
Diputació de Barcelona aportarà recursos per aquesta inversió de la passarel·la i la
pèrgola. Aquest document servirà de conveni marc de tots els convenis que hi
puguem anar penjant, tipus addendes. Totes les administracions a la una perquè les
coves del Toll i les Teixoneres continuïn essent un referent des del punt de vista
científic, turístic i econòmic.
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 AraMoià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT aprova el
present dictamen.
PUNT URGENT:

7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE CANVI DEL
SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS
Antecedents
En data 12 d’abril de 2017 el Consell d’Administració de la societat municipal Moià
Futur SA va acordar aprovar la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Moià per canviar el sistema d’espais lliures i equipaments de l’àmbit
delimitat pels carrers Santa Magdalena, Jacint Vilardell, Tosca i passatge Vilardell i
traslladar-la a l’Ajuntament per a la seva tramitació.
En data 3 de maig de 2017 l’arquitecte municipal va emetre informe favorable a
l’aprovació inicial de la referenciada Modificació de planejament.
En data 3 de maig de 2017 la Secretària accidental va emetre informe en relació al
procediment a seguir en les Modificacions de planejament general.
En data 31 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la
modificació puntual del canvi de sistemes d’espais lliures i equipaments de l’àmbit
delimitat pels carrers Santa Magdalena, Jacint Vilardell, Tosca i passatge Vilardell.
La referenciada modificació puntual ha estat exposada al públic pel termini d’un mes
mitjançant edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província de data 25 de juliol
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2017, en el Punt Avui de data 22 de juliol de 2017 i al taulell d’anuncis en data 25 de
juliol de 2017.
Simultàniament al tràmit d’informació pública es van sol·licitar
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.

els informes als

Concretament, pel que fa a les prescripcions de l’informe de la Direcció General de
Comerç, les mateixes han estat recollides a la proposta de modificació per a la seva
aprovació provisional.
En data 29 de setembre de 2017 l’arquitecte municipal ha emès el corresponent
informe on es deixa constància que no s’han presentat al·legacions i proposa la seva
aprovació provisional.
Fonaments de Dret
Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'urbanisme de
Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
La disposició addicional vuitena, apartat l’apartat 6.c) Segon de la disposició
addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya
i d'impuls de l'activitat econòmica.
L’article 3.1.b) del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.
De conformitat amb els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, i l'article 52.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril la competència
per l'aprovació inicial de la referenciada modificació és el Ple de l'Ajuntament.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR provisionalment la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Moià per canviar el sistema d’espais lliures i equipaments de
l’àmbit delimitat pels carrers Santa Magdalena, Jacint Vilardell, Tosca i passatge
Vilardell.
SEGON.- REMETRE l’expedient administratiu complet a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva
de la indicada modificació puntual.
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TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president
per a la formalització dels presents acords.
Sr. Albert Clusella.- El Ple ja va fer l’aprovació inicial. De la inicial a la provisional
no s’han presentat al·legacions. Hi ha hagut alguns informes incorporat al document
d’aprovació provisional. És d’urgència perquè estàvem pendents que passés per la
Comissió d’Urbanisme. A l’haver aplaçat el Ple, va passar per la Comissió i s’ha
hagut incloure al Ple. Interessava molt que es passés el màxim de ràpid, per això
l’interès que fos un punt d’urgència. L’objectiu és: de l’espai que hi ha a
l’aparcament, del qual MoiàFutur és titular de la inversió, donar més possibilitats de
viabilitat.
Sra. Maria Tarter.- Donem suport per imperatiu legal, per les conseqüències que
pot tenir a la societat MoiàFutur. Igual que vam donar suport a l’aprovació inicial,
amb les incorporacions que ha fet Comerç, avalades amb l’informe favorable de
l’arquitecte municipal, continuem donant-li suport i votant a favor.
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 AraMoià, i amb tres vots a favor del grup municipal PDeCAT aprova el
present dictamen.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
8. 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.
Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials s’estableix a l’article 4 la obligatorietat d’elaborar i
trametre al Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat Autònoma, els
informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de
les obligacions de cada Entitat Local.
Amb data 30 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les administracions públiques, i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Es dóna compte al ple de la Corporació dels informes de morositat i del període mig
de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de Moià
corresponent al primer trimestre de 2017.
Se’n donen per assabentats.
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9. 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.
Atès que ha transcorregut el segon trimestre natural de l’any 2017, cal donar compte
al Ple de la corporació de l’estat d’execució del pressupost vigent i dels moviments
de la Tresoreria produïts durant aquest període de temps.
Fonaments de dret:
1. L’article 207 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 (TRLRHL), estableix que la
intervenció de l’entitat local ha de remetre al Ple, per conducte de la seva
Presidència, informació de l’execució del pressupost i del moviment de la
tresoreria, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.
2. La base 47 de les bases d’execució del pressupost de l’any 2017 disposa que la
informació es trametrà amb temps suficient per a ser coneguda en les sessions
plenàries ordinàries que aquest Ajuntament celebri en els mesos de MAIG,
SETEMBRE i NOVEMBRE.
3. Les regles 52 i 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableixen
l’elaboració i el contingut mínim de la informació periòdica que s’ha de remetre al
Ple.
Tenint en compte la normativa esmentada i atenent al que disposa l’art. 175 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es dóna
compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre
de 2017 de l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de Moià amb el grau de detall
que tot seguit s’especifica:
a) Estat d’execució del pressupost de despeses de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
b) Estat d’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
c) Els moviments i la situació de la tresoreria.
Se’n donen per assabentats.
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM.276 AL 383 DEL
2017.
A continuació i en compliment del que preveu l’article 42 del vigent Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, es dóna compte dels Decrets que, fent
ús de les atribucions que reglamentàriament té atribuïdes, ha dictat l’Alcaldia des de
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la data de celebració de la darrera sessió plenària fins la data de redacció de l’ordre
del dia del present Ple, correlativament numerats
DEL NÚM. 276/2017 AL NÚM. 383/2017
ambdós inclosos els quals han estat a disposició dels membres de la Corporació des
de la convocatòria de la present sessió plenària i es recullen a l’expedient de la
sessió.
Se’n donen per assabentats.
11. PRENDRE CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE LES SESSIONS DE DATES 28/06/2017, 12/07/2017, 26/07/2017 i
13/09/2017.
Es dóna compte al Ple de la Corporació, dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local des de la darrera sessió plenària ordinària celebrada el dia 22 de setembre de
2017.
SESSIONS DE DATES: 28/06/2017, 12/07/2017, 26/07/2017 I 13/09/2017
Se’n donen per assabentats.
Sra. Maria Tarter.- Ja farem consideracions més endavant.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA D’AQUEST 1 D’OCTUBRE
Moció presentada amb tots els grups municipals.
Sr. Alcalde.- És una moció feta des de l’ACM (Associació Catalana de Municipis) i
des de l’AMI ( Associació de Municipis per a la Independència), en el qual ens hi
sumem tots.
Llegeix el text:
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i
l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Moià
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ACORDA
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON.- Donar tot els recolzament i suport a les persones ferides durant les
càrregues policials del dia 1 d’octubre a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats
pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat
de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja
dipositat dins d’urnes requisades.
CINQUÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la
comunitat internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur.
SISÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i
Parlament de Catalunya.
A Moià, 4 d’octubre de 2017”.
Hem presentat la moció, l’aprovem i esperem que aquests propers dies el seny
s’imposi, que l’estat reaccioni, amb violència no arribarem enlloc.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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