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

Departament: Secretaria
Tema: Ple Ordinari de 16 de maig de 2018
Expedient: 5/2018

Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 16 de maig de 2018
Identificació de la sessió
!
!
!
!
!

Número: 5.
Caràcter: Ordinari.
Data: 16 de maig de 2018.
Horari: de les 20:33 a les 21:55.
Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Assistents
Alcalde-President
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià.
Regidors/es
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià.
Senyora Núria Reynés i Molist, d’Ara Moià.
Senyor Joan Capdevila i Clarà, d’Ara Moià.
Senyor Martí Padrisa i Prieto, d’Ara Moià.
Senyora Mireia Cañas Soler, d’Ara Moià.
Senyora Mercè Bigorra i Estevadeordal, d’Ara Moià.
Senyor Marc Pardo i Picañol, d’Ara Moià.
Senyora Gemma Bisbal i Otero, d’Ara Moià.
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, del PDeCAT.
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, d’Ara Moià, del PDeCAT.
Senyora Rosalia Membrive i Serra, del PDeCAT.
Secretari de la Corporació
Senyor Miquel Colom i Canal.
Interventor
Senyor Lluis Solé i Díez.

S'ha excusat d'assistir-hi
Senyora Anna Roca Querol, d’Ara Moià, per motius familiars.

Intervencions
Les intervencions han quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel
Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat
i publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant
d’aquesta Acta a tots els efectes legals.
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Ordre del Dia
1. Aprovació de l'Acta del Ple de 18 d'abril de 2018
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’esborrany de l’Acta
del Ple de 18 d’abril de 2018 i esdevé aprovada per unanimitat i assentiment.

2. Expedient 301/2018. Tancament i Liquidació del Pressupost
L’Interventor Municipal, d’ordre del President informa al Ple de les operacions
d’execució del pressupost corresponents al primer trimestre de 2018.
El Ple en resta assabentat.

3. Expedient 667/2016. Morositat i Període Mitjà de Pagament
L’Interventor Municipal, d’ordre del President, informa al Ple de la situació de la
morositat i del període mitjà de pagament de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom
del Museu Municipal de Moià corresponent al 1r trimestre de 2018, informant que 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 estableix a l’article 4 l’obligatorietat d’elaborar i trametre al Ministeri
d’Economia i Hisenda, així com a la Generalitat, els informes trimestrals sobre el
compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions de cada
Entitat Local.
Afegeix que 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.
El Ple en resta assabentat.

4. Expedient 973/2018. Aprovació Inicial de la Modificació de les
Ordenances Fiscals 21 i 29
Departament: Intervenció Tresoreria
Tema: Modificació de les Ordenances Fiscals núm. 21 i 29
Expedient: 973/2018

Fets
Atesa la necessitat d’actualitzar els preus públics de l’Escola Bressol municipal i
de l’Escola de Dansa, per al proper curs 2018/2019, així com les tarifes d’admissió
d’animals abandonats, és necessari modificar les Ordenança fiscals números 21
(reguladora de la taxa per a la utilització privativa d’equipaments municipals i preus
públics per a la prestació de serveis) i 29 (taxa per la recuperació d’animals
abandonats o perduts a la via pública).

Fonaments de dret
Article 12.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual, les entitats
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locals, mitjançant les seves ordenances fiscals, poden adaptar la normativa dels
tributs locals al règim d'organització i funcionament intern propi de cadascuna
d'aquestes, sense que l'adaptació pugui contravenir al contingut material de la
normativa esmentada.
Article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que determina que
finalitzat el període d'exposició pública, les corporacions locals han d'adoptar els
acords definitius que escaiguin, i han de resoldre les reclamacions que s'hagin
presentat i aprovar la redacció definitiva de l'Ordenança, la seva derogació o les
modificacions a què es refereixi l'acord provisional. En el cas que no s'hagin
presentat reclamacions, l'acord es considera definitivament adoptat, fins aleshores
provisional, sense que calgui un acord plenari.
Article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a considerar
interessats a efectes de reclamació de l’acord provisional d’aprovació de les
ordenances fiscals a aquells que tinguin un interès directe o estiguin afectats per
aquests acords, els col·legis oficials, les cambres oficials, les associacions i altres
entitats legalment constituïdes per vetllar pels interessos professionals, econòmics o
veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb els
vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés,
Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Marc Pardo i Gemma
Bisbal, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i de les senyores Dolç Nom de Maria
Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del Grup Polític Municipal del
PDeCAT, resol aprovar les modificacions de l’Ordenança Fiscal número 21 i per
majora absoluta del seu nombre legal de membres, amb els vots a favor dels
senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés, Joan Capdevila,
Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup
Polític Municipal d’AraMoià, i el vot en contra de les senyores Dolç Nom de Maria
Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del Grup Polític Municipal del
PDeCAT, resol aprovar les modificacions de l’Ordenança número 29.

Acords:
Primer. Aprovar inicialment les modificacions de l’Annex II de preus públics punt 3,
corresponent a l’Escola de Dansa i punt 4, corresponent a l’Escola Bressol, de
l’Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per a la utilització privativa
d’equipaments municipals i Preus Públics per la prestació de serveis, així com
dels articles 1, 2, 3 i 5 de l’Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per
recuperació d’animals abandonats o perduts a la via pública, que s’insereixen a
l’Annex d’aquest Acord, estimant en part les esmenes presentades en data d’avui
pel PDeCAT en relació al preu públic de l’Escola de Dansa en els termes que es
recullen en el mateix Annex.
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Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l’ Acord és definitiu, tenint en compte
l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a
la formalització dels presents acords.

Annex de l’Acord del Ple de 16 de maig de 2018 de Modificació de
les Ordenances Fiscal número 21 reguladora de la taxa per a la
utilització privativa d’equipaments municipals i dels preus públics per
la prestació de serveis i de l’Ordenança fiscal número 29 reguladora
de la taxa per recuperació d’animals abandonats o perduts a la via
pública número
Modificacions de l’Ordenança Fiscal 21 reguladora de la taxa per a la
utilització privativa d’equipaments municipals i dels preus públics per la
prestació de serveis aprovades pel Ple de 16 de maig de 2018
Punt 3 i 4 de l’Annex II
3. Escola Municipal de Dansa de Moià
Quota tributària - Curs 2018-2019 i següents
MATRÍCULA
Matrícula 1 alumne i assegurança
Matrícula 2 alumnes i assegurança
Matrícula 3 o més alumnes i assegurança
Renovació de matrícula 1 alumne i assegurança(*)
Renovació de matrícula 2 alumne i assegurança(*)
Renovació de matrícula 3 alumnes o més
assegurança(*)
TARIFA QUOTES MENSUALS
1 hora/setmana
1,5 hores/setmana
2 hores/setmana
2,5 hores/setmana
3 hores/setmana
3,5 hores/setmana

i

€/alumne/curs
66,00 €
52,00 €
40,00 €
33,00 €
26,00 €
20,00 €
€/mes
31,00 €
35,00 €
43,00 €
45,00 €
47,00 €
50,00 €
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4 hores/setmana
4,5 hores/setmana
5 hores/setmana
5,5 hores/setmana
6 hores/setmana
7 hores/setmana
8 hores/setmana
A partir 9ª hora
En cas de 2n germà

52,00 €
54,00 €
56,00 €
61,00 €
64,00 €
71,00 €
76,00 €
5,00 € més/hora
10% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable
amb
descompte
família
nombrosa)
15% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable
amb
descompte
família
nombrosa)
10 % descompte/total (no
aplicable a la matrícula)

En cas de 3r germà

Famílies nombroses o monoparentals:
(prèvia presentació carnet benestar social)

(*) S’entendrà per renovació de matrícula tots aquells alumnes que s’hagin
matriculat el curs anterior i no hagin cursat baixa.
Cursos especialització (15-20 hores) (**)
Curs d’especialització
Dos cursos d’especialització pel mateix titular en el
mateix exercici
Tres cursos d’especialització pel mateix titular en el
mateix exercici
Quatre cursos d’especialització pel mateix titular en
el mateix exercici
Cinc cursos d’especialització pel mateix titular en el
mateix exercici

45,00 € (***)
81,00 € (***)
114,75 € (***)
144,00 € (***)
170,00 € (***)

(**) Per realitzar aquests cursos no cal estar matriculat a l’escola
(***) Els alumnes matriculats a l’Escola de Dansa gaudiran d’una bonificació del
10 %.
4. Escola Bressol Municipal de Moià
Quota tributària - Curs 2018-2019 i següents
MATRÍCULA
1 alumne
2 alumnes
3 o més alumnes
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TARIFA QUOTES MENSUALS
Jornada completa de 7:45 a 18:00 hores
En cas de 2n germà

En cas de 3r germà

Famílies nombroses o monoparentals:
(prèvia presentació carnet benestar social)

Preu
150,00 €/mes
10% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable amb descompte
família nombrosa)
15% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable amb descompte
família nombrosa)
10 % descompte / total (no
aplicable a la matrícula)

Els infants no podran romandre més de 8 hores al centre, que és l’escolarització a
jornada completa.
Servei de monitoratge al menjador
Monitoratge menjador fix
Monitoratge menjador esporàdic

9,00 €/mes
1,00 €/dia

Modificacions de l’Ordenança Fiscal número 29 reguladora de la taxa
per recuperació d’animals abandonats o perduts a la via pública número
aprovades pel Ple de 16 de maig de 2018
Articles 1, 2, 3 i 5
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
de conformitat amb allò que disposen els articles 20 al 27 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de
cessió d’animals al centre i de recuperació d'animals abandonats o perduts a la via
pública, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen
a allò que disposa l'article 57 de l'esmentat text refós.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la cessió d’animals al centre, la
recuperació d’animals perduts o abandonats a la via pública o que no circulin
reglamentàriament.
Article 3. Subjecte passiu
En són subjectes passius els propietaris dels animals cedits o recollits, que estan
obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que
correspongui, segons la infracció comesa.
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Per a la recuperació de l’animal s’actuarà d’acord amb el que preveu l’Ordenança
reguladora de la Tinença d’Animals en els seus articles 54 i 55.
Article 5. Tarifes
Els serveis a què al·ludeix l'article anterior, i els seus drets corresponents, que
hauran de satisfer els propietaris dels animals, són els que s'especifiquin en la
següent tarifa:
Concepte
Recuperació
Manutenció, preu diari
Desparasitació interna i externa (a partir de les 6 hores al centre)
Esterilització de mascles gos
Esterilització de mascles gat
Esterilització de femelles gossa
Esterilització de femelles gata
Vacunació
Microxip
Canvi dades microxip
Manteniment (estada animal cedit al centre)
Adopció gos
Adopció gat
Kit de Leishmania (gos)
Kit Felv/Fiv (leucèmia/immunodeficiència, gat)
Taxa per admissió d’animal cedit prèvia consulta al propi centre
sobre la possibilitat real de cabuda de l’animal. El pagament de la
taxa s’ha de fer efectiu en el mateix moment de l’entrega de l’animal i
implica que l’Ajuntament de Moià passa a ser-ne el responsable. No
inclou la recollida i trasllat al centre de l’animal.

Import
20,00 €
10,00 €
15,00 €
150,00 €
90,00 €
200,00 €
140,00 €
35,00 €
20,00 €
30,00 €
200,00 €
150,00 €
60,00 €
40,00 €
40,00 €

350,00 € (*)

(*) En cas de que es tracti de gossos potencialment perillosos aquest import
s’incrementarà en un 50%

Ordenança Fiscal Núm. 21 de la Taxa per la Utilització Privativa
d’Equipaments Municipals i Preus Públics per la Prestació de Serveis
Refosa amb les Modificacions aprovades pel Ple de 16 de maig de
2018
1.. Article Fonament i naturalesa
L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics, es regeixen pel Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre Hisendes
Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen
els textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta Ordenança.
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A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa d’equipaments municipals, que
es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
2n. Article Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa dels equipaments
municipals i els preus públics la prestació de serveis municipals segons es detalla als
Annexos I i II d’aquesta Ordenança.
3r. Article Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària que resultin beneficiades per l’aprofitament privatiu dels
equipaments municipals.
Són subjectes passius dels preus públics en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei general tributària que sol·licitin la oportuna prestació dels serveis detallats en
els annexos de la present Ordenança.
4t. Article Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com
a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
5è. Article Beneficis fiscals
1. Només s’aplicaran aquelles exempcions, bonificacions i reduccions incloses
expressament en els annexos que figuren a la present Ordenança per a la
determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per
aquesta taxa
2. En cap cas, el sol·licitant quedarà exempt de pagar la fiança en els casos que
la prestació del servei o l’ús de l’equipament municipal ho requereixi.
6è. Article Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes que es detallen als
annexos I i II d’aquesta Ordenança.
7è. Article Acreditament
La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud.
8è. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Els preus públics expressats en la present Ordenança s’exigiran en règim
d’autoliquidació excepte els següents serveis que s’exigiran en règim de liquidació:
- Activitats extraescolars del pavelló municipal d’esports
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- Escola municipal de dansa
- Escola bressol municipal
- Centre obert
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
4. L’impagament de les quotes podrà comportar per part de l’Ajuntament la
finalització del servei.
5. Quan es cessi en la recepció del servei per causes de força major, es retornarà
al subjecte passiu la quantia dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o
d’altres responsabilitats.
9è. Article Indemnitzacions per a la destrucció o deteriorament del domini
públic.
1. Sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui quan per
negligència o mala utilització del servei o utilització privativa o l'aprofitament especial
provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, s'obligarà al beneficiari
al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o
reparació.
2. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat
igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
3. L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment, les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix aquest article.
10è. Article Establiment i fixació dels preus públics
1. L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple, sense perjudici de
les seves facultats de delegació en la Junta de Govern, de conformitat amb l'article
26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
2. L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms, la fixació dels preus
públics establerts pel mateix Ajuntament; corresponents als serveis i a càrrec dels
esmentats organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta
atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els
consorcis, salvat que hi hagi una indicació diferent en els seus Estatuts.
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que
els preus públics cobreixen el cost del servei.
11è. Article Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
12è. Article Vigència
Aquesta Ordenança començarà a regir a partir del dia següent de la seva
publicació i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació
expressa.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i
aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 16 de maig de 2018; ha quedat definitivament
aprovada en data ...................... de 2018; entrarà en vigor al dia següent al de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.

Annex I de l’Ordenança Fiscal Núm. 21 de la Taxa per la Utilització
Privativa d’Equipaments Municipals i Preus Públics per la Prestació
de Serveis Refosa amb les Modificacions aprovades pel Ple de 16 de
maig de 2018
1 Utilització del Pavelló Municipal d’Esports
a) Utilització de la Pista Poliesportiva:
Ús no lucratiu
Entitats esportives locals
Centres educatius locals(*)
Preu hora
Preu mig dia
Preu dia

Ús lucratiu i/o privat
Altres
entitats
esportives

100% bonificat
100% bonificat
100% bonificat

no

35,00 €
140,00 €
250,00 €

(*) Activitats realitzades durant el curs escolar. Els centres educatius hauran de
dipositar una fiança de 1.000,00€ per cobrir possibles desperfectes, danys i
perjudicis.
Les activitats esportives, amb periodicitat mínima mensual, tindran un descompte
de 5€ preu/hora.
Les associacions que organitzin colònies o campus esportius, i que facin un ús de
les instal·lacions de 20 hores com a mínim, pagaran el preu de 20,00€/hora.
b) Utilització de la pista d’esquaix:
Preu mitja hora

5,00 €

c) Utilització de la Sala d’Actes del Pavelló
Entitats esportives locals
Preu dia
100% bonificat

Altres
35,00 €
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2 Utilització de l’Auditori de Sant Josep
a) Utilització de l’Auditori:
Preu hora
Preu mig dia
Preu dia

Ús no lucratiu
100% bonificat*
100% bonificat*
100% bonificat*

Ús lucratiu i/o privat
50,00 €
120,00 €
200,00 €

* En el cas que s’utilitzi l’equipament més de 20 hores mensuals, tenint en compte
que mig dia correspon a 4 hores, la bonificació que s’aplicarà a serà del 50% a partir
de la vintena hora.
b) Cessió d'ús de l'Auditori per a casaments civils
Ciutadans empadronats al municipi de Moià
Ciutadans no empadronats al municipi de Moià

120,00€ dia o fracció
200,00€ dia o fracció

c) Utilització del Piano:
Preu hora
Fiança

25,00 €
200,00 €

La utilització d’aquest equipament es regula d’acord amb l’Ordenança núm. 43.

3. Utilització de Can Carner
a) Sales de reunions i aules
Preu hora
Preu mig dia

Ús no lucratiu
100% bonificat*
100% bonificat*

Ús lucratiu i/o privat
20,00 €
75,00 €

Ús no lucratiu
100% bonificat*
100% bonificat*

Ús lucratiu i/o privat
40,00 €
85,00 €

Ús no lucratiu
100% bonificat*
100% bonificat*

Ús lucratiu i/o privat
40,00 €
85,00 €

b) Sala polivalent
Preu hora
Preu mig dia

c) Aula de cuina
Preu hora
Preu mig dia

* En el cas que s’utilitzi l’equipament més de 20 hores mensuals, tenint en compte
que mig dia correspon a 4 hores, la bonificació que s’aplicarà a serà del 50% a partir
de la vintena hora.
La utilització d’aquest equipament es regula d’acord amb l’Ordenança núm. 43.
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4. Utilització de l’Espai Cultural “Les Faixes”
Ús no lucratiu
100% bonificat*
100% bonificat*
100% bonificat*

Preu 2 hores
Preu mig dia
Preu dia

Ús lucratiu i/o privat
50,00 €
150,00 €
250,00 €

* En el cas que s’utilitzi l’equipament més de 20 hores mensuals, tenint en compte
que mig dia correspon a 4 hores i que un dia correspon a 8 hores, la bonificació que
s’aplicarà a serà del 50% a partir de la vintena hora.
La utilització d’aquest equipament es regula d’acord amb l’Ordenança núm. 43.

5. Utilització Espai del Molí Nou
a) Servei per utilització de lavabos exteriors:
Preu per grups:
Fins a 15 persones
30,00 €
16 persones o més

2,00 € / persona/ dia

Fiança

50,00 €

Es dipositarà una fiança de 50,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les claus
a l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat dels lavabos utilitzats.
b) Servei d’acampada (inclou la utilització de lavabos exteriors):
Preu per grups:
Fins a 12 persones
48,00 €
13 persones o més

4,00 € / persona/ dia

Fiança

60,00 €

Es dipositarà una fiança de 60,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les claus
a l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat dels espais utilitzats.
L’ús dels lavabos exteriors de Molí Nou per part dels centres educatius de Moià és
gratuït de dilluns a divendres durant el curs escolar.
c) Utilització de la casa del Molí Nou:
Ús de la casa per dormir
Preu per grups:
Fins a 10 persones
Per cada persona addicional més

150,00 €
10,00 € / persona / dia
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Ús de la casa per a festes, àpats o activitats diverses per
particulars o entitats (no inclou dormir)
Preu per grups:
Fins a 10 persones
11 persones o més
Fiança

40,00 €
4,00 € / persona
200 €

Es dipositarà una fiança de 200,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les claus
a l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat de les instal·lacions.
L’ús de la casa del Molí Nou per part dels centres educatius de Moià és gratuït de
dilluns a divendres durant el curs escolar.
Es bonificarà un 80% 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.
La utilització d’aquest equipament i l’espai del parc del Molí Nou es regula d’acord
amb l’Ordenança núm.30.

Annex II de l’Ordenança Fiscal Núm. 21 de la Taxa per la
Utilització Privativa d’Equipaments Municipals i Preus Públics per la
Prestació de Serveis Refosa amb les Modificacions aprovades pel Ple
de 16 de maig de 2018
1. Piscina Municipal
1 – Abonaments Temporada
Familiar sense fills (o amb fills menors de 3 anys)
Familiar amb fills de 3 a 18 anys
Familiar monoparental (amb fills menors de 18 anys)
Individuals de 3 a 17 anys
Individuals de 18 a 64 anys
Individual a partir de 65 anys

85,00 €
95,00 €
76,00 €
42,00 €
57,00 €
42,00 €

2 – Entrades
Laborables
Menors de 3 anys
De 4 a 17 anys
De 18 a 64 anys
A partir de 65 anys

Gratuït
3,00 €
4,50 €
3,00 €
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Festius
Menors de 3 anys
De 4 a 17 anys
De 18 a 64 anys
A partir de 65 anys

Gratuït
3,50 €
6,00 €
3,50 €

Bonificacions:
Grup (mínim 20 persones)
Persones amb una
discapacitat reconeguda del
40% o més

Bonificació 50% en el preu de les entrades que
es comprin (a utilitzar el mateix dia de
l’adquisició).
Bonificació del 20% en els abonaments o
entrades que s’adquireixin

3 – Utilització de la Piscina Municipal per part dels Casals d’Estiu
Fins a 2 setmanes d’utilització
De 3 a a 5 setmanes d’utilització

4,00 €/ nen
7,00 €/nen

4 – Utilització de la Piscina Municipal per Part d’Entitats sense Ànim de Lucre amb Seu al
Municipi de Moià que Fomentin la Integració de Disminuïts Psíquics amb un Grau de
Discapacitat Superior Al 50%
Abonament temporada
1,00 €/usuari

2. Pavelló Municipal d’Esports
a) Activitats extraescolars
Patinatge un dia a la setmana (no inclou
despeses addicionals com ara el vestuari del
festival)

55,00€/trimestre

Futbol sala 1 hora /setmana (equips sense
competició)

45,00 €/trimestre

Futbol sala 2 dies a la setmana (no inclou el preu
de la fitxa esportiva)

65,00€/trimestre

Bàsquet 2 dies a la setmana (no inclou el preu de
la fitxa esportiva)

65,00€/trimestre

Altres esports d'equip 2 dies a la setmana

65,00€/trimestre

Per realitzar 2 esports (no inclou fitxa federativa)

80,00€/trimestre

Per realitzar 3 esports (no inclou fitxa federativa)

90,00€/trimestre

Membres d'equips federats (no inclou els imports
econòmics derivats de sancions que hauran de
ser satisfets per l'interessat, ni la fitxa federativa,
ni la inscripció dels equips)

80,00€/trimestre
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Els participants a les activitats dels Jocs Escolars i federacions hauran de satisfer
l’import de l’assegurança de la fitxa esportiva (preu fixat per la Mutualitat General
Esportiva o per la Federació) i el preu de la inscripció dels equips (en el cas dels
federats).
Els participants a la resta d’ activitats extraescolars hauran de satisfer l’import
corresponent a l’assegurança.
Famílies de 2 germans inscrits al pavelló

10% descompte/total (no
acumulable amb el descompte de
família nombrosa)

Famílies de 3 o més germans inscrits al pavelló

15% descompte/total (no
acumulable amb el descompte de
família nombrosa)

Famílies
nombroses
o
monoparentals
independentment del nombre d'inscrits al pavelló:
(prèvia presentació del carnet de benestar social)

10% descompte/total

b) Jornades Esportives d'estiu al Pavelló
Preu jornades senceres

275,00€

Preu 1 setmana

65,00€

En cas de 2n germà

20% descompte/total

En cas de 3r germà

30% descompte/total

c) Anuncis per penjar a la pista poliesportiva
S’exigirà un mínim 3 anys

70,00 €/any

3. Escola Municipal de Dansa de Moià
a) Quota tributària - Curs 2018-2019 i següents
MATRÍCULA
Matrícula 1 alumne i assegurança
Matrícula 2 alumnes i assegurança
Matrícula 3 o més alumnes i assegurança
Renovació de matrícula 1 alumne i assegurança(*)
Renovació de matrícula 2 alumne i assegurança(*)
Renovació de matrícula 3 alumnes o més i
assegurança(*)
TARIFA QUOTES MENSUALS
1 hora/setmana
1,5 hores/setmana

€/alumne/curs
66,00 €
52,00 €
40,00 €
33,00 €
26,00 €
20,00 €
€/mes
31,00 €
35,00 €
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2 hores/setmana
2,5 hores/setmana
3 hores/setmana
3,5 hores/setmana
4 hores/setmana
4,5 hores/setmana
5 hores/setmana
5,5 hores/setmana
6 hores/setmana
7 hores/setmana
8 hores/setmana
A partir 9ª hora
En cas de 2n germà

En cas de 3r germà

Famílies nombroses o monoparentals:
(prèvia presentació carnet benestar social)

43,00 €
45,00 €
47,00 €
50,00 €
52,00 €
54,00 €
56,00 €
61,00 €
64,00 €
71,00 €
76,00 €
5,00 € més/hora
10% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable amb
descompte família
nombrosa)
15% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable
amb
descompte
família
nombrosa)
10 % descompte/total (no
aplicable a la matrícula)

(*) S’entendrà per renovació de matrícula tots aquells alumnes que s’hagin matriculat
el curs anterior i no hagin cursat baixa.
b) Cursos especialització (15-20 hores) (**)
Curs d’especialització
Dos cursos d’especialització pel mateix titular en el
mateix exercici
Tres cursos d’especialització pel mateix titular en el
mateix exercici
Quatre cursos d’especialització pel mateix titular en
el mateix exercici
Cinc cursos d’especialització pel mateix titular en el
mateix exercici

45,00 € (***)
81,00 € (***)
114,75 € (***)
144,00 € (***)
170,00 € (***)

(**) Per realitzar aquests cursos no cal estar matriculat a l’escola
(***) Els alumnes matriculats a l’Escola de Dansa gaudiran d’una bonificació del
10 %.

4. Escola Bressol Municipal de Moià
a) Quota tributària - Curs 2018-2019 i següents
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MATRÍCULA
1 alumne
2 alumnes
3 o més alumnes

€/alumne/curs

TARIFA QUOTES MENSUALS
Jornada completa de 7:45 a 18:00 hores
En cas de 2n germà

Preu

56,00 €
42,00 €
30,00 €

En cas de 3r germà

Famílies nombroses o monoparentals:
(prèvia presentació carnet benestar social)

150,00 €/mes
10% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable amb descompte
família nombrosa)
15% descompte / total (no
aplicable a la matrícula, no
acumulable amb descompte
família nombrosa)
10 % descompte / total (no
aplicable a la matrícula)

Els infants no podran romandre més de 8 hores al centre, que és l’escolarització a
jornada completa.
b) Servei de monitoratge al menjador
Monitoratge menjador fix
Monitoratge menjador esporàdic

9,00 €/mes
1,00 €/dia

5. Can Carner
a) Fiança a les entitats amb espai cedit a Can Carner
Import de la fiança

120,00 €

b) Apartats de correus
Entitats de Moià
Particulars (un únic pagament a l’adquirir la bústia)

Gratuït
120,00 €

6. Biblioteca
Fotocopies DinA4 blanc i negre:

0,10 €/full

7. Préstec de Mobiliari Municipal
a) Usuaris
Grup A
Entitats de Moià (per activitats sense ànim de lucre)
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Centre educatius públics
Administracions públiques
Grup B
Entitats de Moià (per activitats amb ànim de lucre)
Persones físiques o jurídiques i altres entitats i/o associacions no incloses en el grup
anterior.
b) Quantia

Cadires

Usuaris
Grup A
Grup B
100% bonificat
0,50 €/ unitat dia

Taules (amb cavallets)

100% bonificat

2,00 €/unitat dia

Tarima gran 10x8m2 – 20 mòduls de 2x2m2
(muntatge inclòs)

100% bonificat

Tarima petita 6x2m2 – 6 mòduls de 2x1m2

100% bonificat

Tanques
Senyals
Equip de so amb micro
Carpes
Allargador elèctric
Contenidors petits
Contenidors grans
Presa de llum (connectada a un punt de
llum municipal)
Cistella-grua (inclou hores brigada)
Penjar pancarta
Utilització equip audiovisual les Faixes
(tècnic inclòs)

100% bonificat
100% bonificat
100% bonificat
100% bonificat
100% bonificat
100% bonificat
100% bonificat
100% bonificat

Preu per mòdul de
2x2m2: 48 € per
mòduls
Preu per mòdul de
2x1m2: 24 €
3,00 €/unitat dia
15,00 €/unitat dia
110€/unitat dia
5,00 €/ unitat dia
5,00 €/unitat dia
5,00 €/ unitat dia
20,00 €/ unitat dia
30,00 €/ unitat dia

100% bonificat
100% bonificat

30 €/h
20,00 €/ unitat dia

125,00 €
25,00 €

250,00 €
50,00 €

Fins 2,5 hores
Per hora addicional

Ordenança Fiscal Núm. 29 de la Taxa per Recuperació d’Animals
Abandonats o Perduts a la Via Pública Refosa amb les Modificacions
Aprovades pel Ple de 16 de maig de 2018
1.. Article Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
de conformitat amb allò que disposen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
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Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de
cessió d’animals al centre i de recuperació d'animals abandonats o perduts a la via
pública, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen
a allò que disposa l'article 57 de l'esmentat text refós.
2n. Article Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la cessió d’animals al centre, la
recuperació d’animals perduts o abandonats a la via pública o que no circulin
reglamentàriament.
3r. Article Subjecte passiu
En són subjectes passius els propietaris dels animals cedits o recollits, que estan
obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que
correspongui, segons la infracció comesa.
Per a la recuperació de l’animal s’actuarà d’acord amb el que preveu l’Ordenança
reguladora de la Tinença d’Animals en els seus articles 54 i 55.
4t. Article Exempcions i bonificacions
Es bonificarà un 90% del preu d’adopció aquells animals que compleixin un dels
requisits següents:
∗ Que tingui més de 10 anys d’edat.
∗ Que faci més de 5 anys que està a la protectora.
∗ Que estigui afectat d’una malaltia crònica amb informe previ del veterinari.
∗ Que sigui un gos pigall.
5è. Article Tarifes
Els serveis a què al·ludeix l'article anterior, i els seus drets corresponents, que
hauran de satisfer els propietaris dels animals, són els que s'especifiquin en la
següent tarifa:
Concepte
Import
Recuperació
20,00 €
Manutenció, preu diari
10,00 €
Desparasitació interna i externa (a partir de les 6 hores al centre)
15,00 €
Esterilització de mascles gos
150,00 €
Esterilització de mascles gat
90,00 €
Esterilització de femelles gossa
200,00 €
Esterilització de femelles gata
140,00 €
Vacunació
35,00 €
Microxip
20,00 €
Canvi dades microxip
30,00 €
Manteniment (estada animal cedit al centre)
200,00 €
Adopció gos
150,00 €
Adopció gat
60,00 €
Kit de Leishmania (gos)
40,00 €
Kit Felv/Fiv (leucèmia/immunodeficiència, gat)
40,00 €
Taxa per admissió d’animal cedit prèvia consulta al propi centre
sobre la possibilitat real de cabuda de l’animal. El pagament de la
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taxa s’ha de fer efectiu en el mateix moment de l’entrega de l’animal i
implica que l’Ajuntament de Moià passa a ser-ne el responsable. No
inclou la recollida i trasllat al centre de l’animal.

350,00 € (*)

(*) En cas de que es tracti de gossos potencialment perillosos aquest import
s’incrementarà en un 50%
6è. Article Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la recuperació de l’animal.
L'import de la taxa es fa efectiu a al centre d’acollida, contra el lliurament d'un
comprovant de pagament municipal.
7è. Article Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació
de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat a
la Llei General Tributària i a les disposicions que la complementen i
la desenvolupen, d'acord amb allò que determina article 11 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.
Disposició Addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició Final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació
en sessió celebrada el 16 de maig de 2018; ha quedat definitivament aprovada en
data ............... de 2018; entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.

5. Expedient 773/2018. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdits
4/2018
Departament: Intervenció Tresoreria
Tema: Modificació de Crèdits del Pressupost 4/2018
Expedient: 773/2018
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 a 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 quatre d’abril de 2018 es va emetre informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Considerant que amb data quatre d’abril de 2018 es va emetre Informe
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data quatre
d’abril de 2018 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per majora absoluta del seu nombre legal de
membres, amb els vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat
Ferrer, Núria Reynés, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas,
Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i el vot en contra
de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive,
del Grup Polític Municipal del PDeCAT,

Acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2018 del
pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec
a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent amb el següent
resum:
DESPESES
PRO

ECO

Proj
ecte

TIPUS

CODI ORG

RF

Import

SUPLEMENT

020

05ME 3360

13000

2

27.688,29 €

SUPLEMENT
SUPLEMENT

020
020

05ME 3360
07
3420

16000
63203

2
2

12.387,95 €
3.267,00 €

SUPLEMENT

020

12

1710

21000

2

10.000,00 €
53.343,24 €

CODI ORG

PRO

ECO

010

08

1330

22699

2

010

04

3231

63209

2

010

05ME 3360

13100

2

010

05ME 3360

14300

2

010

05ME 3360

16204

2

010

05ME 3360

62900

2

010

01

3322

22699

2

TIPUS
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

CODI
080
080
080
080
080
080

ORG
08
08
08
08
08
08

PRO
1320
1320
1320
1320
1320
1320

ECO
12004
12006
12100
12101
12103
16000

BAIXA
BAIXA

080
080

01
9200
05ME 3360

22604
41000

Text Explicatiu
TRASPÀS FINANÇAMENT MUSEU DE CAP IV
A PERSONAL
TRASPÀS FINANÇAMENT MUSEU DE CAP IV
A PERSONAL
REPOSICIÓ DE LES 4 DUTXES EXTERIORS
PARCS
I
JARDINS
SUPLEMENT
CONTRACTE

DESPESES
TIPUS
EXTRAORDI
NARI
EXTRAORDI
NARI
EXTRAORDI
NARI
EXTRAORDI
NARI
EXTRAORDI
NARI
EXTRAORDI
NARI
EXTRAORDI
NARI

Proj
ecte

RF

Import

Text Explicatiu
CONTRACTE VIGILANT ZONA BLAVA, PART
12.100,00 € 2018
6.670,73 € ESCOLA BRESSOL - DUES CALDERES
TRASPÀS FINANÇAMENT MUSEU DE CAP IV
8.116,11 € A PERSONAL
TRASPÀS FINANÇAMENT MUSEU DE CAP IV
1.734,24 € A PERSONAL
TRASPÀS FINANÇAMENT MUSEU DE CAP IV
273,41 € A PERSONAL
9 30 MP3 AUDIOGUIES COVES I CÀMARA DE
00,00 € FOTOS PEL MUSEU
6 COFINANÇAMENT RESTAURACIÓ LLIBRES
50,00 € ARXIU
30.444,49 €

DESPESES
Proj
ecte

RF

Import
2.870,43 €
171,55 €
1.570,92 €
1.933,47 €
2.609,57 €
2.944,06 €

Text Explicatiu
BAIXA SOBRANTS CAP I - POLICIA
BAIXA SOBRANTS CAP I - POLICIA
BAIXA SOBRANTS CAP I - POLICIA
BAIXA SOBRANTS CAP I - POLICIA
BAIXA SOBRANTS CAP I - POLICIA
BAIXA SOBRANTS CAP I - POLICIA
BAIXA
SOBRANTS
CAP
II
6.670,73 € ASSESSORAMENT JURÍDIC
50.200,00 € CANVI APORTACIÓ MUSEU DE CAP IV A I
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BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

080
080
080
080
080

01
13
05ME
05ME
01

9200
3111
3360
3360
0110

22604
22699
21501
22602
35200

3.267,00 €
10.000,00 €
200,00 €
700,00 €
650,00 €
83.787,73 €

BAIXA
SOBRANTS
CAP
II
ASSESSORAMENT JURÍDIC
BAIXA SOBRANTS CAP II - GOSSERA
BAIXA SOBRANTS CAP II - MUSEU
BAIXA SOBRANTS CAP II - MUSEU
BAIXA SOBRANTS CAP III - INTERESSOS

-

I una vegada efectuada la modificació de crèdit el resum per capítols és el següent:
AJUNTAMENT DE MOIÀ
2018

DESPESES

CAPÍTOL I

Despeses de personal

2.300.563,91 €

CAPÍTOL II

Despeses béns corrents i serveis

2.120.516,15 €

CAPÍTOL III

Despeses financeres

138.343,47 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

252.472,13 €

CAPÍTOL V

Fons de contingència

CAPÍTOL VI

Inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

CAPÍTOL VIII

Actius financers

CAPÍTOL IX

Passius financers

TOTAL

IMPORT

49.815,17 €
699.133,42 €
2.100,00 €
935.284,71 €
6.498.228,96 €

2018

INGRESSOS

CAPÍTOL I

Impostos directes

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

1.110.750,00 €

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.637.308,76 €

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

CAPÍTOL VI

Alienació de béns reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

CAPÍTOL VIII

Actius financers

0,00 €

CAPÍTOL IX

Passius financers

0,00 €

TOTAL

IMPORT
3.547.500,00 €
40.000,00 €

113.800,00 €
0,00 €
48.870,20 €

6.498.228,96 €

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.

6. Expedient 369/2018. Aprovació inicial de l'Ordenança Fiscal del Preu
Públic de Manteniment de les Franges Perimetrals de Protecció
contra Incendis
Departament: Intervenció i Tresoreria
Tema: Ordenança Fiscal Número 16
Expedient: 369/2018
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Fets
Atès que el marc normatiu actual obliga a disposar de mesures de prevenció
d’incendis forestals a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals, resulta imprescindible per l’Ajuntament de
Moià garantir l’adequat manteniment de les franges perimetrals contra incendis, així
com disposar dels recursos necessaris per poder dur-ho a terme sense comprometre
la sostenibilitat financera, per la qual cosa és necessari l’aprovació d’una Ordenança
fiscal que reguli aquests aspectes.

Fonaments de dret
Article 12.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual, les entitats
locals, mitjançant les seves ordenances fiscals, poden adaptar la normativa dels
tributs locals al règim d'organització i funcionament intern propi de cadascuna
d'aquestes, sense que l'adaptació pugui contravenir al contingut material de la
normativa esmentada.
Article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que determina que
finalitzat el període d'exposició pública, les corporacions locals han d'adoptar els
acords definitius que escaiguin, i han de resoldre les reclamacions que s'hagin
presentat i aprovar la redacció definitiva de l'Ordenança, la seva derogació o les
modificacions a què es refereixi l'acord provisional. En el cas que no s'hagin
presentat reclamacions, l'acord es considera definitivament adoptat, fins aleshores
provisional, sense que calgui un acord plenari.
Article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2012, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a considerar
interessats a efectes de reclamació de l’acord provisional d’aprovació de les
ordenances fiscals a aquells que tinguin un interès directe o estiguin afectats per
aquests acords, els col·legis oficials, les cambres oficials, les associacions i altres
entitats legalment constituïdes per vetllar pels interessos professionals, econòmics o
veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis.
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per majora absoluta del seu nombre legal de
membres, amb els vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat
Ferrer, Núria Reynés, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas,
Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i el vot en contra
de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive,
del Grup Polític Municipal del PDeCAT,

Acorda
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic pel
manteniment de les franges contra incendis, amb el text que s’insereix a l’Annex.
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Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l’ Acord és definitiu, tenint en compte
l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a
la formalització dels presents acords.

Annex de l’Acord
Ordenança Núm. 16
Preu Públic per la Prestació dels Serveis de Manteniment d'una
Franja Exterior de Protecció al Voltant de les Urbanitzacions, Nuclis
de Població, Edificacions i Instal·lacions Situades en Terrenys
Forestals
1.. Article Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l'article 41 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
articles 3.1 a(, b) i e), 4.4 i 7.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la
prestació del serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de
les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en
terrenys forestals.
2n. Article Concepte
Constitueix l'objecte del preu públic la prestació del servei de manteniment d'una
franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals
3r. Article Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança la
comunitat de propietaris de la urbanització o la corresponent entitat urbanística
col·laboradora.
2. Si no s'ha constituït cap de les entitats a que es refereix l'apartat 1 d'aquest
article, seran obligats al pagament del preu públic aquí contemplat els propietaris de
les finques de la urbanització.
3. En el cas d'edificacions i instal·lacions aïllades, l'obligat al pagament del preu
públic aquí previst serà el respectiu propietari.
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4t. Article Responsables
Els propietaris de les finques de la urbanització responen solidàriament del
pagament del preu públic aquí regulat, en el supòsit en què no s'hagi constituït cap
de les entitats a que es refereix l'apartat 1 de l'article 3 d'aquesta Ordenança.
5è. Article Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança consistirà en una
quantia fixa per cada finca de la urbanització o nucli de població, que es determinarà
en funció de cada un dels serveis objecte de l'Ordenança.
2. A aquest efecte s'aplicarà la tarifa següent:
2.1. Manteniment de la franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions,
nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals:
Per cada finca de la urbanització
25,97 euros (IVA exclòs)
o nucli de població
3. Als efectes de l'aplicació de l’anterior tarifa, s'entendrà per finca de la
urbanització o nucli de població, cadascuna de les finques que figuren
individualitzades al cadastre immobiliari a fi de tributació de l'impost sobre béns
immobles.
4. A les tarifa prevista a l'anterior apartat segon d'aquest article se li haurà d'afegir
l'IVA, al tipus vigent en cada moment, que en la actualitat està fixat en el 21%.
6è. Article Naixement de l'obligació de pagament
1. L’obligació de pagament d'aquest preu públic neix en el moment d'inici de la
prestació del servei sol·licitat, si bé es pot exigir el dipòsit previ de l'import total o
parcial.
2. Pels exercicis següents als de la sol·licitud, l'obligació de pagament naixerà l'1
de gener de cada any.
3. Als efectes del previst en aquest article s'entendrà que l'obligat al pagament del
preu públic s'acull al servei de manteniment d'una franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades
en terrenys forestals de manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de
vegetació seca i massa arbòria aclarida en els mateixes urbanitzacions, establert per
l'Ajuntament, sempre i quan no hagi acreditat abans del 31 de gener de cada
exercici, en la forma prevista en el corresponent reglament del servei, el compliment
de les obligacions que l'imposa l'article 3.1 de la Llei 5/2003.
4. Cas que no es porti a terme l'esmentat acreditament en el termini indicat,
l'Ajuntament considerarà que el subjecte obligat s'acull al servei que té establert la
Corporació i, per tant, aquest tindrà aquest la condició d'obligat al pagament del preu
públic aquí regulat.
7è. Article Cobrament de les contraprestacions
1. El preu públic s'exigirà en règim de liquidació. Els obligats al pagament que per
primer cop sol·licitin la prestació del servei vindran obligats al pagament de la quota
corresponent en els terminis indicats per l'Ajuntament.
2. Pels exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no
recepció del servei, el preu públic serà liquidat per l'Ajuntament mitjançant padró i el
cobrament de les quotes s'efectuarà en el període que aquest determini.
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3. Els subjectes obligats que figurin a 31 de desembre de cada exercici com
obligats al pagament del preu públic aquí regulat i no acreditin abans del 31 de gener
el compliment de les obligacions que l'imposa l'article 3.1 de la Llei 5/2003,
romandran integrats al padró que per a la gestió del preu públic establert en la
present Ordenança aprovi l'Ajuntament.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació
en sessió celebrada el 16 de maig de 2018; que ha quedat definitivament aprovada
en data ........; entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019, i continuarà vigent mentre
no se n’acordi la modificació o derogació.

7. Expedient 2146/2017. Adjudicació del Contracte de redacció del
projecte, construcció i explotació de la Nova Depuradora
Departament: Secretaria
Tema: Contracte de Redacció del Projecte, Construcció i Explotació de la
Nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moià
Expedient: 2146/2017

Fets
El 2 de novembre de 2017, es va aprovar l’expedient de contractació de de
Redacció del Projecte, Construcció i Explotació de la Nova Estació Depuradora
d’Aigües Residuals de Moià, per una primera actuació amb un pressupost de licitació
de 3.954.045,70 euros, IVA exclòs.
En la mateixa resolució plenària es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i es va
ordenar la seva licitació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
A la licitació s’han presentat les següents empreses:
1. CERTIS OBRES I SERVEIS SA / HPSA
2. COMSA
3. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
4. OMS SACEDE SAU / VORACYS
5. AQUAMBIENTE SAU / COPCISA (UTE Nova EDAR Moià)
6. CONSTRUCTORA DE CALAF SAU / DEPURACIÓN DE AGUAS DEL
MEDITERRANEO (UTE Nova EDAR Moià)
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El 5 de març de 2018, la Mesa de Contractació, per unanimitat dels assistents,
resolgué que les ofertes presentades per ACSA-SORIGUÉ i CALAF-DAM no podien
ésser complertes per desproporcionades o anormals, perquè les explicacions
proporcionades per aquestes empreses durant el tràmit d’audiència reglamentari, no
havien aconseguit de destruir la presumpció de temeritat que les afecta.
Com a conseqüència d’això, la Mesa, també per unanimitat, decidí excloure del
aquestes ofertes del procediment licitatori i proposar a l’òrgan de contractació la
ratificació d’aquesta exclusió.
Finalment, la Mesa, igualment per unanimitat, resolgué de proposar al Ple de la
Corporació l’adjudicació del contracte a AQUAMBIENTE-COPCISA UTE, per haver
presentat l’oferta més ben valorada no incursa en temeritat, segons el quadre
definitiu de puntuacions que s’insereix a continuació:
TÈCNICA
PRJ + EXPLOTACIÓ MILLORES TOTAL
OBRA
AQUAMBIENTE37,30
33,09
9,90
10,00
90,28
COPCISA UTE
OMS SACEDE VORACYS UTE

31,30

34,01

10,41

10,00

85,72

COMSA SAU

31,65

30,61

10,11

10,00

82,36

25,35

31,56

9,35

10,00

76,26

CERTIS Obres
Serveis
SAU
HPSA UTE

i
/

Per Acord de Ple de 28 de març de 2018 es va qualificar les ofertes presentades
per ACSA-SORIGUÉ i CALAF-DAM de desproporcionades o anormals, disposant la
seva EXCLUSIÓ del procediment licitatori.
En el mateix Acord es va classificar la resta ofertes presentades de la forma
proposada per la Mesa de Contractació en data cinc de març de dos mil divuit i es va
requerir a la “UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA
S.A.U. y COPCISA, S.A.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982,
abreujadament "UTE NOVA EDAR MOIA", per tal que, en el termini màxim
improrrogable de deu dies hàbils, presentés la documentació prèvia a l’adjudicació
del contracte.
La "UTE NOVA EDAR MOIA", ha anat presentant la documentació reclamada en
els termes que l’Ajuntament li ha anat indicant, excepte en allò relatiu a les pòlisses
d’assegurances, puix després de múltiples requeriments, les pòlisses presentades
segueixen sense donar compliment a plena satisfacció de l’Ajuntament a les
condicions fixades pel PCA i ordenades per l’Ajuntament per mitjà d’aquests
requeriments.
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L’Interventor i el Secretari acaben d’informar que davant d’aquesta tessitura
l’Ajuntament té dues opcions:
" Suspendre la formalització del contracte fins que s’aportin les pòlisses
d’assegurances demandades pel PCA a plena satisfacció de l’Ajuntament.
" Subscriure directament amb càrrec a la UTE pòlisses d’assegurances que
s’ajustin plenament a les condicions fixades pel PCA, en substitució de les
aportades per la UTE.
La primera opció no es considera viable perquè comportaria un nou ajornament
de les obres que plouria sobre mullat sobre la durada anormal del procés, causant
un nou retard en la resolució d’un problema que reclama des de fa temps un
desenllaç urgent.

Fonaments de Dret
" Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP).
" Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
" Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no derogat
expressament o que contravingui les previsions de rang legal vigents (en
endavant, RGLCAP).
" Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.
Supletòriament s’apliquen les restants normes de Dret Administratiu i, en el seu
defecte, les normes de Dret Privat.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb els
vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés,
Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Marc Pardo i Gemma
Bisbal, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i de les senyores Dolç Nom de Maria
Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del Grup Polític Municipal del
PDeCAT,

Acorda:
Primer. ADJUDICAR el contracte de REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU,
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA
D’AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI DE MOIÀ EXPEDIENT 2146/2017 a la
“UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. y
COPCISA, S.A.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982,
abreujadament "UTE NOVA EDAR MOIA", amb CIF U67188334, d’acord amb els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars, els Plecs de Prescripcions
Tècniques Particulars, la resta d’antecedents que figuren a l’expedient i les
condicions que figuren en la seva oferta, pels preus següents més l’IVA que
correspongui:
• Redacció projecte: 75.000,00 Euros.
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•
•

Execució de les obres: 2.409.428,93 Euros.
Explotació inicial: 578.749,20 Euros.

Segon. COMUNICAR a la “UTE AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR
DEL AGUA S.A.U. y COPCISA, S.A.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
LEY 18/1982, abreujadament "UTE NOVA EDAR MOIA", que l’Ajuntament de
Moià contractarà amb càrrec a la UTE les pòlisses d’assegurances exigides pel
PCA a l’empara de la facultat que aquest li atribueix pel cas de considerar
insatisfactòries les presentades per la UTE, amb el ben entès que, fins que les
noves pòlisses contractades per l’Ajuntament no estiguin formalitzades,
respondran dels riscs de l’operació que el PCA obliga a assegurar les pòlisses i la
declaració jurada d’autoassegurança presentades per la UTE.
Tercer. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’Alcalde per a la
contractació de les pòlisses d’assegurances referides a l’apartat precedent.
Quart. ASSENYALAR que les característiques i avantatges determinants del fet que
hagi estat seleccionada l’oferta presentada per l’adjudicatària dessús referida
amb preferència a les presentades pels restants licitadors, són les recollides en
els informes de l’ Assessor Tècnic Expert de la Mesa de Contractació ratificats
per aquesta, les consideracions i conclusions dels quals s’incorporen a l’esperit
d’aquest Acord perquè li serveixin de motivació, a l’empara de la facultat
establerta en aquest sentit per la Llei de Procediment Administratiu Comú,
donant-se per reproduïdes en els seus termes exactes.
Cinquè. ASSENYALAR que les raons per les quals no s'han admès les ofertes dels
licitadors que no han esdevingut adjudicataris del contracte són les expressades
en els mateixos informes de l’ Assessor Tècnic Expert de la Mesa de
Contractació referits a l’apartat precedent, els quals es donen tanmateix per
reproduïts en aquest punt per evitar reiteracions inútils.
Sisè. DISPOSAR la despesa de 3.063.178,13 euros més IVA, derivada d’aquesta
contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01 1610 62700 del
pressupost del vigent exercici.
Setè. NOTIFICAR l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Vuitè. NOTIFICAR l’adjudicació a l’adjudicatari, citant-lo per a la formalització del
contracte el dia i hora que determini l’Alcaldia Presidència, en funció de les
necessitats del servei.
Novè. COMUNICAR als interessats que aquesta resolució exhaureix la via
administrativa, essent susceptible dels següents recursos:
a. Recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini
d’un mes, a comptar de la data de recepció de la notificació.
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b. Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la
mateixa data.
c. Qualsevol altre recurs que considerin oportú.
Desè. PUBLICAR simultàniament, per raons d’economia material i processal, els
anuncis d’adjudicació i formalització del contracte en el BOP, el DOGC, el Tauler i
el Perfil de Contractant.
Onzè. COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari i l'import d'adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
En aquest moment de la Sessió abandona la Sala d’Actes l’Interventor Municipal
LLUIS SOLÉ I DÍEZ, per imperatiu del deure legal d’abstenció.

8. Expedient 569/2018. Aprovació Inicial de l'Agrupació del Lloc de
Treball d'Intervenció amb el Consell Comarcal del Moianès per al seu
Sosteniment en Comú
Departament: Secretaria
Tema: Agrupació el Lloc de Treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Moià i
del Consell Comarcal del Moianès als efectes de Sosteniment en Comú
Expedient: 569/2018

Fets
L’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès tenen vacants les places
d’Intervenció.
L’Ajuntament de Moià ha aconseguit de resoldre aquesta carència mitjançant una
comissió de serveis de l’Interventor titular de Manlleu,
El volum de feina de l’Ajuntament de Moià i del Consell Comarcal del Moianès
permeten de compartir l’Interventor sense que se’n vegi afectada la qualitat del
servei, la qual cosa no només fa aconsellable, sinó obligat en l’actual escenari de
limitació al creixement de les despeses de personal, l’Agrupació del Llocs de Treball
corresponents.

Fonaments de Dret
Article 12 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter estatal.
1. Aquelles entitats locals les Secretaries de les quals estiguin classificades en
segona o tercera classe podran agrupar-se entre si per al sosteniment en comú d'un
lloc únic d'intervenció, al qual correspon la responsabilitat administrativa de les
funcions pròpies d'aquest lloc de treball en tots els municipis agrupats. L'àmbit
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territorial de les agrupacions per al manteniment en comú del lloc d'Intervenció és
autonòmic, sense perjudici dels convenis o acords que es puguin dur a terme per les
comunitats autònomes per constituir agrupacions entre entitats locals de diferents
comunitats autònomes.
2. Correspon a les comunitats autònomes, d'acord amb la seva normativa pròpia,
l'agrupació de municipis a què es refereix l'apartat anterior. El procediment es pot
iniciar mitjançant acord de les corporacions locals interessades o d'ofici per la
Comunitat Autònoma, donant audiència en aquest cas a les corporacions afectades.
3. La regulació que estableixin les comunitats autònomes sobre procediment de
constitució o dissolució de les agrupacions, haurà de tenir en compte el següent:
a) Es requerirà informe previ de la Diputació, cabildo o consell insular
corresponent.
b) Un cop aprovada l'agrupació, es classificarà el lloc resultant per la Comunitat
Autònoma, i es comunicarà la resolució corresponent, al Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública.
Article 8.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter estatal.
Les Secretaries de Comarques, àrees metropolitanes, mancomunitats de
municipis i altres entitats locals es classifiquen en alguna de les classes
assenyalades en l'apartat anterior, per la Comunitat Autònoma, en base a les seves
característiques pròpies.
Article 9 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal
de les entitats locals de Catalunya: Competències del conseller o consellera de
Governació i Administracions Públiques. 1. Correspon al conseller o consellera de
Governació i Administracions Públiques: a) Acordar la constitució d'agrupacions
d'entitats locals en què el volum de serveis o recursos sigui insuficient per sostenir
en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria. A aquest lloc de treball li
correspondrà la responsabilitat administrativa de les funcions pròpies d'aquest en
totes les entitats agrupades.
Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les
Retribucions dels funcionaris d'Administració Local. Article 8è Normes especials. 1.
Els funcionaris que exerceixin les seves tasques al servei d'agrupacions per
sosteniment de funcionaris en comú percebran, en tot cas, un 15% de la quantia del
complement de destinació assignat al lloc de treball, per cada un dels ajuntaments
agrupats i en concepte de complement específic, sense que la quantia assignada
per aquesta circumstància pugui excedir el 60%, encara que siguin més de quatre
els Ajuntaments que constitueixin l'agrupació.
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb els
vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés,
Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Marc Pardo i Gemma
Bisbal, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i de les senyores Dolç Nom de Maria
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Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del Grup Polític Municipal del
PDeCAT,

Acorda:
Primer. Sol·licitar al Conseller de Governació legítim l’Agrupació dels Llocs de
Treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Moià i del Consell Comarcal del Moianès
als efectes de Sosteniment en Comú d’aquest Lloc de Treball.
Segon. Aprovar inicialment la Memòria justificativa corresponent, que s’insereix a
l’Annex I i els Estatuts Reguladors de l’Agrupació que s’insereixen a l’Annex II.
Tercer. Aprovar inicialment la Modificació de la Plantilla de Personal i del Catàleg de
Llocs de Treball vigents en la forma que es determina a l’Annex III, amb el ben
entès que aquesta modificació resta enterament condicionada a l’aprovació per la
Generalitat de Catalunya de l’Agrupació projectada.
Quart. Sotmetre les resolucions aprovades a informació pública pel termini de trenta
dies hàbils, perquè s’hi puguin deduir reclamacions i al·legacions mitjançant
edictes al BOP, DOGC, Tauler i Web municipal.
Cinquè. Donar trasllat de la resolució presa al Govern legítim de la Generalitat, a la
Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Moianès per al seu
coneixement i efectes.
Sisè. Notificar-la als Interventors Comissionat de Moià i Accidental del Consell
Comarcal del Moianès, amb indicació que pot ésser impugnada mitjançant
els següents recursos:
1.. Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la data
de recepció de la notificació.
2n. Recurs potestatiu de reposició davant l’Alcalde-President de l’Ajuntament de
Moià dins el mateix termini.
3r. Qualsevol altre recurs que l’afectat consideri oportú.

Annex I
Memòria justificativa de l’Agrupació de les places d’Intervenció de
l’Ajuntament de Moià i del Consell Comarcal del Moianès
Moià és un municipi situat a la demarcació de Barcelona, que compta actualment
amb 6.065 habitants. Té una extensió de 75,15 km2 i és la capital del Moianès.
L’Ajuntament de Moià es caracteritza per una situació econòmica delicada i un
elevat endeutament, que condiciona de forma important el desenvolupament diari de
l’activitat. Amb el canvi de govern municipal, a maig de 2.011, es manifestà amb tota
cruesa l’existència d’un deute milionari.
La situació econòmica era tan delicada que la major part dels mitjans de
comunicació es van fer ressò, tal i com es pot comprovar en els enllaços següents:
http://www.lavanguardia.com/politica/20110730/54192867968/el-ayuntamiento-demoia-se-declara-en-quiebra.html
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http://www.elpuntavui.cat/article/1-territori/10-administracions/441392-un-pobleen-fallida.html
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/439856-lajuntament-de-moiaes-declara-en-fallida-i-no-pagara-les-nomines-dagost.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/8712904/The-hilltopSpanish-town-overshadowed-by-a-debt-mountain.html
http://www.ccma.cat/324/The-Telegraph-assegura-que-Moia-esta-podrit-i-que-noes-lunic-ajuntament-amb-problemes-financers-a-lEstat/noticia/1343387/
http://www.ccma.cat/324/LAjuntament-de-Moia-paga-el-85-de-les-nomines-tot-ideclarar-se-en-fallida-al-juliol/noticia/1355267/
http://www.vozbcn.com/2011/07/30/82525/ayuntamiento-moya-quiebra-tecnica/
https://www.lainformacion.com/politica/politica-general/el-ayuntamiento-de-moiabarcelona-se-declara-en-quiebra-y-no-podra-pagar-a-susempleados_K7kCz5UYKTzKa9FPyYDlB/
https://elpais.com/ccaa/2012/03/05/catalunya/1330978144_308194.html
https://www.ara.cat/politica/Govern-lAjuntament-Moia-redactaranviabilitat_0_526747550.html
http://www.regio7.cat/bages/2011/08/18/moia-li-ha-passat-guanya-loteria-quediners-no-gestionar/160606.html
http://www.eldiario.es/catalunya/Cuentas-municipales-controlciudadano_0_258624510.html
http://www.lavanguardia.com/local/bages/20130205/54366343844/crisis-reducemitad-plantilla-policia-moia.html
A 31 de desembre de l’exercici 2.011 l’endeutament bancari i amb l’Estat en
concepte de retorn de la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’estat era
de 10.196.147,01 €, al qual calia afegir el següents imports:
# Titulars de bons del servei d’aigües municipals (61.279,19 €)
# Operació de la societat municipal MoiaFutur impagada avalada per
l’Ajuntament de Moià (200.000,00 €)
# Factures emeses a nom de la societat MoiaFutur que es van haver d’incloure
en el mecanisme de pagament de proveïdors de 2.012 (2.424.347,76 €)
# Factures a nom de la societat municipal MoiaFutur per a la construcció de
Centre d’Assistència Primària (2.053.528,38 €)
# Romanent Líquid de tresoreria negatiu consolidat: 3.816.241,56 € (correspon
fonamentalment a factures aprovades de l’Ajuntament que no es podien fer
efectives per manca de tresoreria).
Tot això ens dona una quantitat de 22.401.136,53 €. En aquest import no es tenen
en compte els deutes de la Societat MoiaFutur per una pòlissa de crèdit amb Caixa
Tarragona –ara BBVA- (1.300.00,00 €) ni l’import de la venda del Ministerio de
Defensa de l’antiga caserna a la societat MoiaFutur (487.500,00 €), en no formar
part del perímetre de consolidació de l’Ajuntament.
Com fàcilment pot deduir-se l’Ajuntament de Moià es dirigia inexorablement cap a
una situació de fallida tècnica, incapaç de generar els recursos suficients per atendre
les obligacions existents, situant-se en una posició financerament insostenible.
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En aquest context, les mesures que es van prendre per redreçar la situació van
consistir en:
1. Contenció brutal de la despesa per impedir increments futurs del deute com a
conseqüència de liquidar el pressupost en negatiu i l’existència de factures sense
consignació (“factures al calaix”). Supressió del servei d’escola de música i
reducció del nombre d’efectius de la policia local a la meitat.
2. Exigir el compliment del conveni signat entre l’Institut Català de la Salut i
l’Ajuntament de Moià, ingressant l’import corresponent a la venda del Centre
d’Assistència Primària, i així poder pagar la despesa que havia generat la seva
construcció.
3. A inicis de 2.012 va aparèixer el mecanisme de pagament a proveïdors, pagant el
Ministeri d’Hisenda directament als proveïdors les factures aprovades de
l’Ajuntament i de MoiaFutur que no havien estat satisfetes, suposant importants
avantatges (es van evitar reclamacions molt importants d’interessos de demora ja
que la inclusió en el mecanisme comportava la renúncia expressa, així com la
reducció del termini de pagament a proveïdors).
4. Cobertura de la plaça d’interventor municipal per habilitat estatal, mitjançant la
figura de l’acumulació.
5. Rebaixa dels interessos satisfets per l’Ajuntament de Moià, com a conseqüència
de:
5.1. Aprovació d’un pla d’ajust per sessió plenària de 17 de març de 2.015 que va
permetre millorar les condicions financeres de les quanties satisfetes pel
Ministeri d´Hisenda mitjançant el mecanisme de pagament a proveïdors.
5.2. Renegociació de les condicions aplicables a l’endeutament bancari.
5.3. Amortització anticipada de les operacions més oneroses per la corporació
municipal.
6. Manteniment d’una elevada pressió fiscal, especialment, pel que fa a l’impost
sobre béns immobles (coeficient 1,005 – màxim legal 1,10) . Tant l’impost sobre
construccions, vehicles i increment de valor dels béns de naturalesa urbana es
troben en els màxims que permet el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals.
7. Increment de grau de cobertura en la prestació de serveis municipals (taxa
d’escombraries).
Tot això ha permès una reducció molt important de l’endeutament de Moià.
No obstant, no es pot oblidar que, segons dades publicades pel Ministeri
d’Hisenda, respecte a l’endeutament a 31 de desembre de 2.016, Moià era el segon
municipi en endeutament per càpita de la província de Barcelona en el rang entre
1.000 i 10.000 habitants (setè a nivell de tota Catalunya). En la liquidació de 2016
aquest percentatge era del 154,06%. La normativa vigent estableix el límit del 75%,
tenint la potestat els Ajuntaments, dins les restriccions establertes per llei, de
concertar noves operacions creditícies, mentre que si es situen entre el 75% i el
110% es requereix la preceptiva autorització de la Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya qui té delegada la funció de tutela
financera als Ajuntaments corresponent al Ministeri d’Hisenda de l’Estat. Per sobre
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del 110% directament es denega la concertació de noves operacions de crèdit o
s’aproven amb unes condicions molt dures i vinculades a l’adopció d’un pla de
sanejament.
Tot l’exposat, si bé deixa palès que l’Ajuntament de Moià ha fet passos molt
importants per recuperar la normalitat financera, el camí per recórrer és important i la
figura d’Intervenció una peça clau per aconseguir-ho, pels motius que es detallen a
continuació:
1. La política endegada en els darrers anys, totalment orientada al reequilibri
econòmic ha de donar pas a una millora en la prestació dels diferents serveis
municipals. Tot això suposa que l’organització ha de donar un salt qualitatiu cap
endavant i millorar els aspectes organitzatius i de gestió, d’aquí la incorporació
d’un nou secretari municipal habilitat estatal des del passat mes de novembre,
fixant una part de la remuneració en base als objectius assolits. En aquest
context, a fi d’incrementar les sinergies i potenciació del canvi el reforç de la
intervenció és indispensable
2. Atesa la situació econòmica en que es va trobar l’Ajuntament de Moià, és
absolutament necessari el control i seguiment dels diferents indicadors
econòmics, de forma que es permeti detectar els problemes a temps i l’adopció
de mesures preventives per tal que l’Ajuntament eviti una situació com la soferta
al 2.011. El fet que el responsable de la comptabilitat municipal sigui un habilitat
nacional garanteix la competència tècnica i la imparcialitat en el
desenvolupament de les seves competències.
Atesa la importància de la figura de l’interventor municipal, l’Ajuntament de Moià,
mitjançant un gran esforç econòmic ha ampliat la dedicació de la plaça fins al 100%
de la jornada, per poder endegar els nous reptes. Tenint en compte que la situació
econòmica a data d’avui encara no està totalment superada, la necessitat de millorar
la prestació dels diferents serveis municipals que en l’actualitat es veuen molt
condicionats per les mesures incloses en el pla d’ajust aprovat per la corporació i
amb la finalitat d’aconseguir els objectius de sostenibilitat financera i eficiència en
l’assignació dels recursos públics es considera que es podria compartir la figura de la
intervenció agrupant-la amb el Consell Comarcal del Moianès (66,67% de dedicació
a l’Ajuntament de Moià i 33,33 % al CC Moianès), fonamentat en:
1. El fet de complimentar els esforços per part de tots dos incrementaria la
possibilitat d’una cobertura estable de la plaça, sostenible en el temps, tenint en
compte que ambdós Ens comparteixen una mateixa ubicació (Moià) i es troben
en el llindar inferior pel que fa al nombre d’habitants en la seva categoria.
2. L’Ajuntament de Moià, dins el seu organigrama, en el Catàleg aprovat pel ple de
la corporació té una plaça de tècnic d’intervenció. Això suposa que part de les
tasques encomanades a l’interventor puguin ser delegades sense menyscapte
en la qualitat de la feina, tot assegurant l’eficiència en l’assignació dels recursos
a mig i llarg termini i sense comprometre la sostenibilitat futura de l’ens.
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Annex II
Estatuts de l’Agrupació dels Llocs de Treball d’Intervenció de
l’Ajuntament de Moià i del Consell Comarcal del Moianès per al
Sosteniment en Comú del Lloc de Treball d’Intervenció
1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

1.. Article Finalitat, règim jurídic i capitalitat de l’Agrupació
L’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès han acordat constituir
una Agrupació per al sosteniment en comú del Lloc de Treball d’Intervenció, a
l’empara del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter estatal.
La finalitat de l’Agrupació consisteix a distribuir el cost d’aquest Lloc de Treball
entre ambdues Entitats Locals, creant un únic lloc de treball encarregat de
l’exercici de les funcions públiques reservades que la legislació vigent atribueix
als Interventors.
L’Agrupació constituïda es regirà pels presents Estatuts i per les disposicions
legals vigents i no tindrà personalitat jurídica diferent de les Entitats que la
formen.
La capitalitat de l’Agrupació es fixa en el Municipi de Moià.
Les sessions dels òrgans col·legiats on hagi d’intervenir l’Interventor de
l’Agrupació se celebraran a la seu de l’Entitat Agrupada que les convoqui.
2n. Article Forma d’organització
L’Agrupació serà gestionada per una Junta de l’Agrupació.
La Junta de l’Agrupació estarà formada per cinc representants de les Entitats
Locals Agrupades pertanyents 3 a l’Ajuntament de Moià i 2 al Consell Comarcal
del Moianès.
Formaran part de la Junta l’Alcalde de Moià, el President del Consell Comarcal
del Moianès, dos Regidors de l’Ajuntament de Moià i Un Conseller del Consell
Comarcal del Moianès designats pels Plens de les Entitats Locals Agrupades.
L’Alcalde de l’Ajuntament de Moià actuarà com a President de la Junta i la resta
de membres com a Vocals.
Quan el càrrec de President del Consell Comarcal del Moianès i d’Alcalde de
l’Ajuntament de Moià coincideixin en la mateixa persona, la persona que els
ocupi representarà l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès
designarà un segon Conseller per tal de mantenir la proporcionalitat suara
establerta.
El mandat dels membres de la Junta tindrà la mateixa durada que el de les
respectives Corporacions.
El cessament com a regidor o conseller comportarà el cessament com a membre
de l’Agrupació.
Les atribucions del President de l’Agrupació en la seva qualitat d’Alcalde de la
capitalitat seran, quan resultin aplicables i concretament en matèria de personal,
les contingudes en l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
3r. Article Règim del personal
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1. El règim de jornada presencial de l’Interventor de l’Agrupació a les Entitats Locals
Agrupades serà el següent:
1.1. Ajuntament de Moià: 66,67 %.
1.2. Consell Comarcal del Moianès: 33,33 %.
2. L’horari i dies d’assistència es fixarà de comú acord entre les Entitats Locals
Agrupades, respectant aquests percentatges.
3. L’interventor de l’Agrupació no meritarà despeses per desplaçaments mentre les
seus de les Entitats Locals Agrupades es mantinguin a Moià.
4. El règim retributiu de l’Interventor de l’Agrupació serà el legalment establert, en
termes generals als arts. 22 a 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
5. L’Interventor de l’Agrupació formarà part de cadascuna de les plantilles dels
municipis que la formen, en proporció a la distribució del cost del lloc de treball:
66,67 % a l’Ajuntament de Moià i 33,33 % al Consell Comarcal del Moianès.
6. El règim disciplinari del funcionari s’acomodarà al disposat en les disposicions
legals i reglamentàries vigents, i serà exercit pel President de l’Agrupació amb
informe previ de la Junta de l’Agrupació.
4t. Article Recursos econòmics de l’Agrupació
1. La quantitat que cada Entitat de l’Agrupació consigni anualment en els seus
respectius Pressupostos ordinaris per a les atencions del funcionari de
l’Agrupació i altres despeses derivades del funcionament d’aquesta, de
conformitat amb les disposicions legals vigents, constitueix l’únic recurs de
l’Agrupació.
2. Cada Entitat Local Agrupada ha de generar i pagar, per separat, la nòmina
corresponent al funcionari designat en la proporcionalitat establerta en funció de
les hores de servei establertes a prestar en cada una d’elles amb l’assumpció del
següent percentatge del seu sou brut:
2.1. Ajuntament de Moià: 66,67 %
2.2. Consell Comarcal del Moianès: 33,33 %
1.
2.
3.
4.
5.

6.

5è. Article Règim Jurídic de l’Agrupació
La Junta de l’Agrupació es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat anual; i en
sessió extraordinària les vegades que ho consideri oportú el President o ho
requereixi alguna de les Entitats Agrupades.
Actuarà com a Secretari de la Junta de l’Agrupació el Secretari de l’Ajuntament
de Moià.
El despatx dels assumptes corresponents a les Entitats Agrupades s’atendrà pel
funcionari de l’Agrupació sense preferència per a cap d’ells.
En cas d’urgència o força major, s’atendrà preferentment a l’Entitat afectada.
Per tal que l’Interventor de l’Agrupació pugui complir amb la seva obligació
d’assistir a les sessions que celebrin cadascuna de les Entitats Agrupades,
s’adoptaran per aquestes les mesures oportunes a fi que aquests actes no
coincideixin en el mateix dia.
En el cas que per circumstàncies excepcionals o per imperatius legals s’exigeixi
la celebració de sessions per les Entitats afectades en un mateix dia,
s’assenyalaran hores distintes que permetin a aquest funcionari realitzar el
desplaçament a cadascuna.
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

6è. Article Termini de vigència i causes de supressió i de modificació de
l’Agrupació
L’Agrupació té vigència indefinida.
La supressió o modificació de l’Agrupació podrà incoar-se a instància de les
Entitats Locals interessades, mitjançant Acord adoptat per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 47.2.g)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
En l’Acord de dissolució es farà constar la proposta de qualificació del lloc
resultant després de la dissolució.
En aquest Acord s’haurà de fixar també a quina de les Entitats Locals queda
destinat el funcionari amb habilitació de caràcter estatal que estigui ocupant el
lloc Agrupat.
En qualsevol cas ha de quedar garantida la prestació de les funcions públiques
necessàries.
En el cas que l’Acord Plenari aprovant la dissolució no es promogui de manera
conjunta i simultània per les Entitats Agrupades, l’Entitat que insti la dissolució
donarà trasllat de l’Acord a les Entitats restants perquè en el termini d’un mes i
mitjançant Acord Plenari presentin quantes al·legacions estimin oportunes i
elevarà la proposta juntament amb aquestes al·legacions a la Generalitat per tal
que resolgui definitivament el que correspongui.
L’Agrupació se suprimirà per les següents causes:
7.1. Per la possibilitat de prestar correctament les funcions públiques necessàries
de forma independent.
7.2. Per majors exigències del servei que reclamin la presència permanent de
l’Interventor.

7è. Article Procediment de modificació dels Estatuts
La modificació d’aquests Estatuts requerirà els mateixos tràmits exigits legalment
per a la seva constitució i l’aprovació.
Disposició Final Única
L’Agrupació es regirà per les normes contingudes en els Estatuts, i en el no
previst, pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; pels arts. 92 i 92 bis de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; Reial Decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter estatal; per l’article 9 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel
qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya i per les
disposicions que en endavant es dictin en aquesta matèria i fins a tant que aquesta
Agrupació no es dissolgui legalment.
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Annex III
Modificació de la Plantilla i del Catàleg de l’Ajuntament de Moià
subjecte a la condició suspensiva d’aprovació per la Generalitat del
Projecte d’Agrupació
Modificació de la Plantilla
Es modifiquen les determinacions relatives a la plaça de la Subescala
d’Intervenció Tresoreria de l’Escala de Funcionaris d’Administració Local amb
Habilitació de Caràcter Estatal amb Categoria d’Entrada, en el sentit que aquesta
plaça estarà compartida amb el Consell Comarcal del Moianès, en les condicions
establertes per l’Agrupació per al Sosteniment en Comú del Lloc de Treball
d’Interventor de l’Ajuntament de Moià i del Consell Comarcal del Moianès, i sota
condició suspensiva de l’aprovació per la Generalitat d’aquesta Agrupació.

Modificació del Catàleg
Es modifiquen les determinacions relatives al Lloc de Treball d’Interventor del
Catàleg de Llocs de Treball vigent de l’Ajuntament de Moià en els següents termes,
sota condició suspensiva de l’aprovació per la Generalitat de l’Agrupació per al
Sosteniment en Comú del Lloc de Treball d’Intervenció de l’Ajuntament de Moià i del
Consell Comarcal del Moianès,

En aquest moment de la Sessió es reincorpora a la reunió l’Interventor Municipal
LLUIS SOLÉ I DÍEZ que havia abandonat la Sala mentre es debatia i votava la
proposta d’Agrupació del Lloc de Treball d’Intervenció amb el Consell Comarcal del
Moianès, per imperatiu del deure d’abstenció legal.

9. Expedient 431/2018. Aprovació de la Internalitzacio del Servei de
Residus
Departament: Secretaria
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Tema: Canvi de la Forma de Gestió del Servei Municipal de Recollida de
Residus
Expedient: 431/2018
Per Acord plenari de data 22 de febrer de 2018 s'inicià expedient per al canvi de
modalitat de gestió del servei de residus.
La Comissió d'Estudi nomenada en l'Acord mateix encara no ha finalitzat els seus
treballs dintre del termini fixat però si ha elevat a l’Alcaldia la decisió d’internalitzar el
servei;
Tota vegada que el Ple atorgà un termini de tres mesos a la Comissió per elaborar
la Memòria Justificativa, el Projecte d'Establiment i el Projecte de Reglament del
Servei, s’escau de prolongar prudencialment aquest termini el temps que es
consideri indispensable perquè la Comissió pugui culminar aquests treballs.
Aquesta proposta s’ha de sotmetre al Ple pel tràmit d’urgència, perquè en el
moment de convocar la Comissió Informativa General de 9 de maig de 2018 que
l’havia de dictaminar, la Comissió encara no s’havia pronunciat sobre la
internalització projectada.
Per allò exposat, el Ple de la Corporació, a proposta de l’Alcalde President, en
exercici de les competències que té atribuïdes per la legislació de règim local vigent,
prèvia declaració d’urgència i per unanimitat dels assistents, amb els vots a favor
dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés, Joan
Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Marc Pardo i Gemma Bisbal,
del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter,
Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del Grup Polític Municipal del PDeCAT,

Acorda:
Primer. APROVAR LA INTERNALITZACIÓ el Servei de Recollida de Residus per
mitjà de la SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGÜES DE MOIÀ, S.A., en sintonia amb
l’Acord adoptat per la Comissió d’Estudi del Canvi de Modalitat de Gestió del
Servei de Residus de data 9 de maig de 2018.
Segon. CONCEDIR a la Comissió d’Estudi un nou termini improrrogable de tres
mesos a comptar d’avui per tal que culmini els treballs de redacció de la Memòria
Justificativa, el Projecte d'Establiment i el Projecte de Reglament del Servei
internalitzat.

10. Expedient 992/2018. Presa Coneixement Renúncia de la Regidora
Rosalia Membrive i Serra del Grup Polític Municipal del PDeCAT
Departament: Secretaria
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Tema: Renúncia de la Regidora Rosalia Membrive i Serra del Grup Polític
Municipal del PDeCAT
Expedient: 992/2018
En data 23 d’abril de 2018 va tenir entrada l'escrit de Rosalia Membrive i Serra
Regidora de l'Ajuntament del Grup Polític Municipal del PDeCAT formalitzant la
renúncia voluntària al càrrec.
La renúncia al càrrec no serà efectiva fins a la presa de coneixement pel Ple de
l'Ajuntament.
La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del Règim Electoral General estableix
que els Regidors poden renunciar al seu càrrec davant el Ple de l'Ajuntament. Una
vegada que es pren coneixement de la renúncia pel Ple, es designarà nou Regidor
que substituirà a l'anterior.
La Legislació aplicable és la següent:
" Els articles 182 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del Règim
Electoral General.
" L'article 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre.
" La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals.
En el cas de defunció, incapacitat o renúncia d'un regidor, l'escó s'atribuirà al
candidat o, si escau, al suplent d'aquesta llista a qui correspongui, atenent al seu
ordre de col·locació.
En el cas que, d'acord amb el procediment anterior, no quedessin possibles
candidats o suplents a nomenar, les vacants seran cobertes per qualsevol ciutadà
major d'edat que no estigui incurs en causa d'inelegibilitat.
Aquests suplents seran designats pel partit, coalició, federació o agrupació
d'electors els regidors dels quals haguessin de ser substituïts i es comunicarà a la
Junta Electoral corresponent, a l'efecte de l'expedició de l'oportuna credencial. En
aquest cas, no podran ser designades aquelles persones que havent estat candidats
o suplents en aquella llista, haguessin renunciat al càrrec anteriorment.
El procediment és el següent:
A. Un cop presentada la renúncia, el Ple prendrà coneixement d'aquesta.
B. Es remetrà certificació de l'Acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el
període de mandat d'aquesta, i a la Junta Electoral Central una vegada conclòs el
mandat d'aquella, indicant el nom de la persona a la qual correspon de cobrir la
vacant segons el parer de la Corporació.
C. Rebuda la comunicació de la Junta Electoral, la Corporació notificarà a
l'interessat la recepció de l'acreditació i posteriorment el Ple acceptarà la presa de
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possessió del càrrec de Regidor de l'Ajuntament, realitzant-se el corresponent
jurament.
Per allò exposat, el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment, PREN
CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA al càrrec de Regidora de l'Ajuntament
formalitzada per ROSALIA MEMBRIVE I SERRA en data 23 d’abril de 2018; RESOL
comunicar aquest Acord a la Junta Electoral perquè remeti les credencials de JORDI
MARSIÑACH i HOMS, següent en la llista dels que van concórrer a les últimes
eleccions municipals per la formació política de la Regidora renunciant, per tal pugui
prendre possessió del seu càrrec i ORDENA DE COMUNICAR a la Regidora
renunciant aquesta PRESA DE CONEIXEMENT, amb indicació que pot ésser
impugnada mitjançant els següents recursos:
a. Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la
data de recepció de la notificació.
b. Recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Corporació dins el
termini d’un mes, a comptar de la mateixa data.
c. Qualsevol altre recurs que consideri oportú.

11. Activitat de Control
Les intervencions que s’han produït en l’Apartat de Control de l’Acció de Govern
han quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel Secretari, custodiat
al Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i publicat a la Web
Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant d’aquesta Acta a
tots els efectes legals.

12. Precs i Preguntes
Les intervencions que s’han produït en el Punt de Precs i Preguntes del Ple han
quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel Secretari, custodiat al
Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i publicat a la Web
Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant d’aquesta Acta a
tots els efectes legals.
A l’hora senyalada “ut supra” l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual com a
Secretari estenc aquesta Acta.

Diligència d’aprovació de l’Acta
La poso jo, el Secretari, amb el vistiplau del President, per fer constar que aquesta
Acta ha estat aprovada pel Ple de data .............
El Secretari, Miquel Colom Canal.
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras Rubio.
Signat digitalment al marge.
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