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Departament: Secretaria 
Tema: Ple Ordinari de 16 de desembre de 2020 
Expedient: PLN/2020/14 

 
Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 16 de desembre de 2020 

 
Identificació de la Sessió 
Número: 14 
Caràcter: Ordinària 
Data: 16 de desembre de 2020 
Horari: De les 20.38 a les 22.32 hores. 
Lloc: Tots els assistents participen mitjançant medis telemàtics (videoconferència) 
 
 

Ordre del Dia 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió del 18 de novembre de 2020. 
 
2. Expedient 2189/2020. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre 
el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Moià sobre l'assumpció de les facultats 
de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes 

 
3. Expedient 1655/2020. Proposta d'aprovació del calendari de sessions de Ple, 
Comissió Informativa Permanent del Ple i Junta de Govern Local per al 2021 

 
4. Expedient 2248/2020. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Moianès i l’Ajuntament de Moià, 
per regular l’assistència tècnica informàtica. 

 
5. Expedient 2253/2020. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Moià i de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA , la Plantilla de 
Personal i les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2021 

 
6. Expedient 2253/2020. Aprovar inicialment el catàleg de llocs de treball per a 
l’exercici 2021 

 
7. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 2324/2020. Pagament 0,30% LPGE any 2020 
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8. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 2268/2020. Pagament 0,25% LPGE any 2019 
 

9. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 2345/2020. Modificació d'Ordenança Fiscal núm 
17 taxa subministrament aigua pel 2021 

 
10. Activitat de control 

 
11. Precs i preguntes 

 
 

Assistents  
Alcalde-President 
 
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià 
 
Regidores i Regidors  
 
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià.  
Senyor Gabriel Roselló i Saurí, d’Ara Moià  
Senyora Gemma Bisbal i Otero d’Ara Moià  
Senyor Sebastià Ferrer i Serra, d’Ara Moià  
Senyora Laia Bonells i Oliver, d’Ara Moià 
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, de Junts per Moià  
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, de Junts per Moià  
Senyor Jordi Marsinyac i Homs, de Junts per Moià  
Senyor Jofre Torras i Soler, de Junts per Moià  
Senyora Basharat Changue i Canalejo, de Capgirem Moià  
Senyor Dídac Rimoldi i Camí, de Capgirem Moià  
Senyora Susana Tapia San Pedro, de PSC Moià  
 
 
Secretària de la Corporació 
 
Senyora Amparo Vila Corujo 
 
Interventor de la Corporació 
 
Senyor Lluís Solé i Diez 
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Amb caràcter previ, es comproven els aspectes tecnològics (seguretat, efectiva 
participació, validesa del debat i votació) i legals (identificació i situació física dins del 
territori nacional) determinats al nou apartat 3. de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Disposició Final 2ª 
del RDL 11/2020, de 31 de març, norma per la qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la pandèmia ocasionada pel 
COVID-19. 
 
Constatada igualment l’existència del quòrum necessari perquè pugui iniciar-se la 
celebració del Ple, el Senyor Alcalde-President de la Corporació obre la sessió i es 
procedeix a l’estudi dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, adoptant-se els acords que 
es relacionen segons les següents: 
 
 

Intervencions 
 

 
Les intervencions han quedat enregistrades en el vídeo de la sessió, certificat pel la 
Secretària i custodiat al Servidor a disposició dels Regidors, el qual forma part integrant 
d’aquesta Acta a tots els efectes legals, tal com s’expressa als articles 1 i 4 del Reglament 
d'Enregistrament i Difusió Audiovisual i Assistència Remota a les Sessions dels Òrgans 
Col·legiats Municipals, aprovat definitivament en data 6 de juny de 2018.  
 

 
Ordre del Dia 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió del 18 de novembre de 2020. 

 
Se sotmet a votació l’Acta del Ple ordinari celebrat el 18 de novembre de 2020, la qual 
esdevé aprovada per unanimitat i assentiment dels assistents, que representa la majoria 
del nombre legal de membres de l’Ajuntament, amb els vots a favor del senyor Dionís 
Guiteras i Rubio, de la senyora Montse Ferrer i Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i 
Serra, de les senyores Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel 
Roselló i Saurí, del Grup Polític Municipal d’Ara Moià; de la senyora Montserrat Girbau i 
Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític 
Municipal Junts per Moià; de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac 
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Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i 
San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià 
 
 

2. Expedient 2189/2020. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el 
Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Moià sobre l'assumpció de les facultats 
de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes 
 
 
Vist que en data 19 de febrer de 2001 es va aprovar del Conveni de col·laboració entre el 
Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Moià sobre l'assumpció de les facultats de 
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 
 
Vist que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la disposició 
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol 
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents 
s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un període de 
vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el termini és de quatre anys a comptar de 
l’entrada en vigor de l’esmentada Llei. 
 
Vist que en data 21 de setembre de 2020 per registre d’entrada número 2020-E-RC-2291 
el Servei Català de Trànsit ens informa que el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Moià 
i el Servei Català de Trànsit esmentat al paràgraf primer restarà automàticament extingit el 
dia 2 d’octubre de 2020. 
 
Vist que és voluntat de l’ajuntament de Moià de renovar aquest conveni per continuar amb 
la col·laboració endegada en el seu moment en matèria de denúncia i sanció per 
infraccions a normes de circulació en vies urbanes de municipis amb cos de Policia Local i 
Mossos d’Esquadra. 
 
Atès el que disposen els articles 47 a 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. 
 
Atès l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (LRJPACat). 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data nou de desembre de 
dos mil vint. 
 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta dels membres presents en 
el moment de la votació, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, la 
senyora Montse Ferrer i Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores 
Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup 
Polític Municipal d’Ara Moià; de la senyora Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors 
Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià, 
així com  de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià, i 
l’abstenció de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, 
del Grup Polític Municipal Capgirem Moià 
 
 

ACORDA 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l'Ajuntament de Moià sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per 
infraccions a normes de circulació en vies urbanes que s’adjunta com a Annex segons el 
model per Municipis amb cos de Policia Local i Mossos d’Esquadra.  

 
Segon.  Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
al Taulell d’Anuncis durant el termini de trenta dies. 

 
Tercer. Notificar el present acord al Servei Territorial de Trànsit de la Demarcació de 
Barcelona. 

 
Quart.  Facultar a l’Alcalde per subscriure i signar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 

 
ANNEX 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I 
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE 
DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES 
URBANES. 
 
REUNITS 
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D'una part, el/la senyor/a ..., director/a del Servei Català de Trànsit. I 
 
de l’altra, el senyor Dionís Guiteras Rubio, alcalde/essa de 
 
l'Ajuntament de Moià 
 
ACTUEN 
 
El/La primer/a, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per 
autorització de signatura de l’honorable senyor/a ..., conseller/a d’Interior i president/a del 
Servei Català de Trànsit, en virtut de la resolució de ... de ... de 20...  
 
El/La segon/a, en representació de l'Ajuntament de ..., en virtut de l'acord adoptat pel Ple 
de la Corporació de ... de ... de ..., amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i de l'article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15 
de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i 
circulació de vehicles de motor a la Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del 
Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual 
exerceix juntament amb altres òrgans del Departament d’Interior, les competències en 
aquesta matèria.  
 
Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora, 
l'article 11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la 
persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, la competència per a imposar 
multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens 
perjudici de les competències municipals.  
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Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la 
possibilitat que tant el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin 
establir convenis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives 
competències. 
 
Tercer.- L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en 
concordança amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, fixa les competències que 
els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix, l’article 84.4 de la LSV 
estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes 
correspondrà als respectius alcaldes. 
  
No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o 
directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per 
infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre 
que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei 
Català de Trànsit.  
 
En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei 
Català de Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per 
infraccions comeses en vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni d'acord 
amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada.  
 
Quart.- En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició 
transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot 
assumir l'exercici de funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents en 
matèria de trànsit en les vies urbanes sempre que s'estableixi en el corresponent conveni, 
gaudint aquesta denúncia, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria 
quan es formuli en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit.  
 
Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de 
col·laboració amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article  
11.4 de l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1.cinquè i sisè de la 
Llei 10/1994, d’11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni.  
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Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de 
col·laboració d'acord amb els següents:  
 
PACTES  
 
1. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria 
d'infraccions de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de  
Moià pel que fa a l'assumpció:  
 
 a) de la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra, de les 
infraccions contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb 
la legislació vigent en aquesta matèria, que presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de 
la competència de la policia local. Aquestes denúncies tenen caràcter d'obligatòries, 
d'acord amb l'article 87.1 de la LSV.  
  
 b) de les competències sancionadores de l'alcalde/essa en vies urbanes per part 
del/de la director/a del Servei Català de Trànsit, pel que fa a les denúncies a què es 
refereix l'apartat anterior, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, 
de creació del Servei Català de Trànsit.  

  
2. Potestat sancionadora  
 
L'Ajuntament de ... i el Servei Català de Trànsit acorden que el/la director/a del Servei 
Català de Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon a l'alcalde/essa, 
per infraccions a les normes de circulació comeses en vies urbanes del municipi de ..., 
denunciades pels agents del cos de mossos d’esquadra, en els termes i condicions 
previstos en els pactes d’aquest conveni. 
 
3. Continguts de la col·laboració  
La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de ..., en la matèria 
objecte d'aquest conveni, es durà a terme d'acord amb els apartats següents: 
  

 a) Inici del procediment sancionador  
 
El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a 
conseqüència de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de 
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mossos d’esquadra, en funcions de vigilància del trànsit, contra infraccions comeses en 
les vies urbanes del municipi de ....  
 

 b) Instrucció del procediment sancionador  
 
D'acord amb allò que preveu l’article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 d’abril, de 
reestructuració del Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de … ha  
d’instruir els expedients sancionadors incoats per les denúncies formulades pels agents 
del cos de mossos d’esquadra en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit en les 
vies urbanes de ....  
 

 c) Resolució de l'expedient sancionador  
 
La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l'expedient 
sancionador i imposarà, si escau, la sanció per les infraccions denunciades pels agents 
del cos de mossos d’esquadra en les vies urbanes de ....  
 

 d) Cobrament de la sanció pecuniària  
 
El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades 
dels expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors. 
 
L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el present 
conveni pot ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment. 
  

 e) Règim de recursos  
 
Contra les resolucions sancionadores dictades pel/per la director/a del Servei Català de 
Trànsit que es derivin de les denúncies que són objecte d’aquest conveni, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició, davant aquest mateix òrgan, que és el 
competent per a resoldre’l.  
 
4. Comissió de seguiment, vigilància i control  
 
La Comissió de seguiment estarà integrada per dos membres designats per cadascuna de 
les parts. 
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Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts i serà l’encarregada de 
resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar durant la 
vigència del conveni.  
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.  
 
5. Vigència i extinció  
 
El present conveni s’extingirà transcorreguts quatre anys des de la seva signatura. En 
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar 
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 
  
A més, el present conveni es podrà extingir:  
 
 a) Per acord unànime de les parts signants.  
 
 b) Per denúncia d'una de les parts amb tres mesos d’antelació.  
 
 c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  
 
 d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest 
cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic.  
 
6. Publicitat del Conveni  
 
L'Ajuntament de ... es compromet a donar publicitat al contingut d’aquest conveni per tal 
de garantir, d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per part dels 
habitants del municipi, a través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de 
..., i així mateix per qualsevol altre mitjà que aquest consideri oportú.  
 
7. Interpretació i jurisdicció  
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
que no es pugui resoldre per la comissió, les parts se sotmeten a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen 
electrònicament. 
 
Pel Servei Català de Trànsit     Per l’Ajuntament de Moià  
 
El conseller d’Interior i  
president del Servei Català de Trànsit  
 
Per autorització de ... de ... de 20..  
...         Dionís Guiteras Rubio  
Director/a del Servei Català de Trànsit   Alcalde/essa 
 

 
3. Expedient 1655/2019. Proposta d'aprovació del calendari de sessions de Ple, 

Comissió Informativa Permanent del Ple i Junta de Govern Local per al 2021 
 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
 
Vist que en el ple de deu de juliol de dos mil dinou es va aprovar fixar la periodicitat de les 
sessions plenàries i de la Junta de Govern determinant que per ple s’havia d’aprovar el 
calendari anual.  
 
Atesa la voluntat de definir el calendari del 2021dd de les sessions de Ple, Comissió 
Informativa i Junta de Govern. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i per la Llei 
Autonòmica, DL 2/2003, que aprova el text refós de la llei Municipal i de règim Local de 
Catalunya, el Ple pot celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, havent-se de celebrar 
les sessions ordinàries del Ple amb la periodicitat mínima establerta per l’article 46.2 a) de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, abans esmentada i 98 del DL 2/2003 i 78.1 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals (RD 2568/1986) 
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Les facultats i atribucions que concedeixen els articles 53, 54 i 55 i 99 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i allò que disposen els articles 112 i 113 del R.D.2.568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, referent a la sessió constitutiva i periodicitat de les sessions 
de la Junta de Govern Local. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data nou de desembre de 
dos mil vint. 
 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment dels assistents 
presents en el moment de la votació, que representa la majoria del nombre legal de 
membres de l’Ajuntament, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de la 
senyora Montse Ferrer i Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores 
Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup 
Polític Municipal d’Ara Moià; de la senyora Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors 
Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià; de 
la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup 
Polític Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup 
Polític Municipal PSC Moià  
 

ACORDA 

Primer. Determinar que el calendari de les sessions del Ple Municipal per al 2021 serà el 

següent: 

27 de gener 
17 de febrer 
17 de març 
21 d’abril 
19 de maig 
16 de juny 
21 de juliol 
22 de setembre 
20 d’octubre 
17 de novembre 
22 de desembre 
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Segon. Determinar que el calendari de les sessions de la Comissió Informativa 

Permanent del Ple per l’any 2021, serà el següent: 

21 de gener  
10 de febrer  
10 de març  
14 d’abril  
12 de maig  
9 de juny  
14 de juliol  
15 de setembre  
13 d’octubre  
10 de novembre  
15 de desembre 

Tercer. Determinar que el calendari de les Juntes de Govern per l’any 2021, serà el 

següent: 

13 i 27 de gener  
10 i 24 de febrer  
10 i 24 de març  
7 i 21 d’abril  
5 i 19 de maig  
2,16 i 30 de juny  
14 i 28 de juliol  
8 i 22 de setembre  
6 i 20 d’octubre  
3 i 17 de novembre  
1 i 15 de desembre 

Quart. Notificar els presents acords als membres de ple dret dels diferents òrgans 

col·legiats, a la Secretaria i a la Intervenció als efectes oportuns. 
 
 

4. Expedient 2248/2020. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Moianès i l’Ajuntament de Moià, 
per regular l’assistència tècnica informàtica. 
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FETS 

 
Vista la instància presentada pel Consell Comarcal del Moianès de data sis d’agost de dos 
mil vint en la que es tramet el conveni dels serveis tècnics informàtics per a la seva 
aprovació i posterior signatura.  
 
Atès que la signatura del nou conveni ve donada pel canvi de condicions, un cop produïda 
la incorporació d’un informàtic en plantilla al Consell Comarcal del Moianès.  
 
Atès que l’Ajuntament de Moià requereix d’assistència tècnica informàtica i està interessat 
en què el Consell Comarcal del Moianès li presti suport en aquesta matèria.  
 
L’eficàcia d’aquest conveni de col·laboració restarà condicionada a l’existència de crèdit 
pressupostari adequat i suficient fer a fer front a les obligacions econòmiques que se’n 
derivin. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 108-112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i als articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de règim jurídic del sector públic, on es defineixen els convenis 
interadministratius com aquells signats entre dos o més Administracions Públiques, o bé 
entre dos o més organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents de 
diferents administracions públiques i que podran incloure la utilització de medis, serveis i 
recursos d’una altra administració pública, organisme públic o entitat de dret públic 
vinculat o dependent, per a l’exercici de competències pròpies o delegades.  
 
Article 22-2 lletra de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  
Article 52-2b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data nou de desembre de 
dos mil vint. 
 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment dels assistents 
presents en el moment de la votació, que representa la majoria del nombre legal de 
membres de l’Ajuntament, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de la 
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senyora Montse Ferrer i Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores 
Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup 
Polític Municipal d’Ara Moià; de la senyora Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors 
Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià; de 
la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup 
Polític Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup 
Polític Municipal PSC Moià  
 

ACORDA 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell 
Comarcal del Moianès amb l’Ajuntament de Moià per regular l’assistència tècnica 
informàtica en el període 2020/2023 que es transcriu a l’annex. 

 
Segon.  Donar trasllat d’aquests acords al Consell Comarcal del Moianès així com a 
l’Àrea Econòmica. 

 
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a 
la formalització dels presents acords. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS 
AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA I EL CONSORCI PER A LA 

PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS PER REGULAR L’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA INFORMÀTICA. 

Moià, a 3 de juliol 2020  

REUNITS 

D’una part, Il·lm. Sr. RAMON VILAR CAMPRUBÍ, President del Consell Comarcal del 
Moianès, assistit pel Secretari d’aquest Consell Comarcal, Sr. JAUME MIRÓ I HERMS.  

D’altra part , Il·lm. Sr. DIONÍS GUITERAS RUBIO, Alcalde de l’Ajuntament de Moià, 
assistit per la Secretària de l’Ajuntament de Moià, Sra. AMPARO VILA CORUJO  

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal per a contractar i obligar-
se, en els termes del present document, pel que posades prèviament d’acord, lliurament,  
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MANIFESTEN 

PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Moianès, durant el mes de desembre/2019 i 
gener/2020, va dur a terme un estudi amb l’objectiu de determinar les necessitats de 
servei d’assistència tècnica informàtica en els municipis de la comarca. El resultat del qual 
va posar de manifest que la major part dels Ajuntaments requereixen d’aquest servei i, per 
tant, tenen la necessitat de contractar l’assistència tècnica informàtica de forma 
mancomunada.  

SEGON.- Que el Consell Comarcal del Moianès, com a entitat supramunicipal, pot prestar 
assistència tècnica als municipis i cooperar en l’establiment de nous serveis necessaris 
per al desenvolupament del territori, en els termes establerts pel Decret Legislatiu 4/2003, 
el qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya.  

TERCER.- Que tal i com es posa de manifest a la memòria justificativa elaborada per la 
Tècnica del Consell Comarcal del Moianès, els Ajuntaments de la Comarca requereixen 
de servei tècnic informàtic per tal de garantir el correcte funcionament dels serveis públics 
i, per tant, en benefici de l'interès general.  

QUART.- Que atenent a les necessitats de servei manifestades per part de l’Ajuntament 
de Moià que es tradueixen en les hores setmanals/ mensuals incloses en l’annex d’aquest 
conveni, es fa palès que aquest Consistori no té un grau de necessitat informàtica tal com 
per incoar un procés selectiu amb l’objectiu de nomenar un candidat, com a funcionari o 
personal laboral, per tal de fer-se càrrec d’aquest servei en àmbit estrictament municipal.  

CINQUÈ.- Que atenent a les necessitats manifestades per part de l’Ajuntament de Moià i 
per tal de garantir la correcte prestació dels serveis públics, aquest Consistori ha 
manifestat la voluntat d’adherir-se al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Moianès. 

NATURALESA DEL CONVENI 

D’acord al contingut de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim del Sector Públic, el 
conveni que es pretén formalitzar s'emmarca dins la classificació de CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA amb la utilització de mitjans, serveis i 
recursos de les administracions signatàries.  
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Amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta col·laboració, ambdues parts convenen els 
següents,  

PACTES 

PRIMER.- Objecte del conveni.  
Amb la ratificació d’aquest conveni es persegueix establir la regulació dels termes de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès, els municipis de la Comarca que s’hi 
vulguin adherir i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès per a la 
prestació dels següents serveis:  

1. Assistència tècnica en manteniment i reparació dels servidors, equips, 
impressores, tauletes, i altres aparells informàtics.  

2. Instal·lació de perifèrics i del software necessari per tal de garantir el correcte 
funcionament dels equips existents o de nova adquisició, així com 
l’actualització i/o renovació del programari utilitzat  

3. Assessorament en l’adquisició de nou equipament informàtic.  
4. Assistència remota: Es disposarà d’un número de telèfon, des del qual es 

podrà contactar amb el tècnic per resoldre petites incidències o altres 
qüestions relacionades amb el tema, tenint l’opció de solucionar el problema 
amb connexió remota.  

SEGON.- Horari de prestació dels serveis d’Assistència General o Tècnica.  

El servei es prestarà de forma presencial a la seu dels Ajuntaments signataris, Consell 
Comarcal del Moianès i Consorci per a la promoció econòmica dels municipis del 
Moianès, així com a la resta de dependències públiques ubicades en els diferents termes 
municipals de la Comarca.  

D’acord a l’objecte d’aquest conveni, el servei també es podrà prestar de forma remota a 
travès de comunicació telefònica o via correu electrònic.  

Els horaris dels serveis seran els següents:  

 El servei es prestarà de forma presencial o remota de dilluns a divendres dins 
l’horari d’obertura dels Ajuntaments, del Consell Comarcal i del Consorci per a la 
promoció econòmica dels municipis del Moianès.  
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 Aquest servei podrà rebre avisos d'incidències generades o tasques a realitzar 
als sistemes fora d'aquest horari i amb caràcter excepcional.  

 L’horari de prestació del servei s’iniciarà una vegada s’hagi arribat al lloc on sigui 
necessària la presència del tècnic informàtic.  

 El servei d’assistència que coincideixi amb els dies festius de caràcter local es 
compensarà en un altre dia laborable.  

 Durant els períodes de vacances s’acordarà amb els Ajuntaments i/o el Consorci 
per a la promoció económica dels municipis del Moianès les possibles urgències 
que, en tot cas, s’hauran d’atendre. 

TERCER.- Representació de les parts.  

El Consistori haurà de designar un responsable que haurà d’actuar com a interlocutor 
habitual del tècnic comarcal del Servei d’Assistència Tècnica Informàtica, resoldre les 
incidències de caràcter bàsic que es puguin presentar en l’execució diària de la prestació 
del servei i agilitzar la presa de decisions en cas de projectes especials.  

Es disposarà d’un servei de recollida d’incidències per tal de poder programar les tasques 
del tècnic informàtic de manera àgil i eficient; el responsable interlocutor disposarà 
d’accés al servei de recollida d’incidències per tal d’anotar-les i concretar les tasques 
pendents.  

QUART.- Cost dels serveis i forma de pagament.  

Els costos del servei d’assistència s’incorporen com annex I a aquest conveni i podran ser 
objecte de revisió anual, revisió que requerirà aprovació per unanimitat de les parts.  

Amb la signatura d’aquest conveni els Ajuntaments i/o el Consorci per a la promoció 
econòmica dels municipis del Moianès s’obliguen a abonar, anualment, el preu acordat.  

Els pagaments que cobreixin serveis especials seran liquidats a part.  

CINQUÈ.- Obligacions de les parts.  

El consell Comarcal del Moianès es compromet a: 

1. Disposar de serveis tècnics qualificats per poder oferir el servei de forma àgil i 
adequada.  
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2. Organitzar regularment reunions de seguiment amb el tècnic informàtic i 
l’interlocutor de l’Ajuntament i/o del Consorci per a la promoció econòmica dels 
municipis del Moianès, sobre l’evolució de les diferents operacions en curs o 
concloses.  

 
L’Ajuntament i/o el Consorci per a la promoció econòmica dels municipis del Moianès es 
compromet a:  

1. Facilitar una àrea de treball adequada als serveis tècnics del Consell Comarcal 
garantint, en tot moment, la salut i seguretat del tècnic.  

2. Designar, d’entre l’equip de govern, un responsable per tal d’acordar i coordinar 
les diverses actuacions.  

3. Facilitar la informació necessària per al desenvolupament de l’activitat del Servei 
Tècnic informàtic.  

4. Designar entre el personal de l’entitat, una persona que disposi de coneixements 
informàtics suficients per tal de resoldre incidències no urgents i, a indicació dels 
tècnics del servei d’informàtica, dur a terme tasques puntuals de caràcter o 
dificultat bàsica.  

5. En el cas que l’Ajuntament o el Consorci per a la promoció econòmica del 
municipis del Moianès disposessin de tècnics informàtics propis s’actuarà de 
forma conjunta sobre la base de les directrius marcades pels responsables 
municipals i les recomanacions dels tècnics del Consell Comarcal. 

SISÈ.- Personal que presta el servei.  

El Consell Comarcal del Moianès desenvoluparà el servei d’informàtica amb els serveis 
tècnics contractats, sense que l’Ajuntament assumeixi cap compromís o obligació davant 
d’aquest personal.  

SETÈ.- Responsable de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni.  

Es constituirà una comissió de seguiment per tal de determinar la correcte aplicació del 
Conveni que estarà integrada per un representant del Consell Comarcal, un representat 
de l’Ajuntament i/o Consorci per a la promoció econòmica dels municipis del Moianès i un 
representant dels serveis tècnics informàtics, si es considera necessari.  
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La Comissió podrà ampliar-se, atenent a les dificultats que es puguin presentar durant 
l’aplicació del conveni, amb l’objectiu de garantir l’efectivitat de les decisions preses per la 
mateixa i d’acord a la seva complexitat.  

Per tant, l’objecte de la comissió és vetllar per l’acompliment dels acords de les parts, 
controlar la correcte execució del conveni i dur a terme un seguiment periòdic de la seva 
aplicació i, en aquest sentit, es reunirà abans de l’acabament de cada exercici o a petició 
de qualsevol dels signataris.  

VUITÈ.- Vigència del Conveni.  

Aquest conveni produirà efectes des de la data de la seva signatura mantenint-ne la 
vigència per quatre anys naturals. Les parts, per unanimitat, podran acordar una pròrroga 
d’un màxim de quatre anys o la seva extinció.  

NOVÈ.- Responsabilitat.  

El Consell Comarcal del Moianès no es responsabilitza de l’adquisició de les llicències 
originals de programari propietat dels Ajuntaments, ni tan sols en el cas que els serveis 
tècnics informàtics n’hagin fet la instal·lació o configuració.  

DESÈ.- Causes d’extinció del conveni.  

D’acord al contingut de la Llei 40/2015, són causes d’extinció del conveni:  

1. El compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte.  
2. El transcurs del termini de vigència acordat.  
3. El mutu acord de totes les parts.  
4. L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 

signataris.  
En aquest cas la part complidora ha de presentar requeriment a la part 
incomplidora atenent al contingut del pacte desè anterior; el requeriment 
d’existència d’incompliment greu serà comunicat fefaentment mitjançant 
comunicació escrita a la part presumptament incomplidora, la qual disposarà d’un 
termini d’un mes per reconduir la seva conducta. Si al final d’aquest termini la 
causa d’incompliment no hagués estat corregida, el conveni quedarà resolt 
automàticament si així ho requeria la part denunciant. 

5. Per decisió Judicial per part de l’òrgan Jurisdiccional competent. 
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6. Per renúncia de les parts, sempre amb un preavís de 3 mesos per tal d’assegurar 
la correcte resolució del conveni. 

 
ONZÈ.- Jurisdicció competent.  
 
La naturalesa administrativa d’aquest conveni, implica que en darrera instància són 
competents per tal de resoldre els conflictes o incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre Jurisdiccional Contenciós Administratiu.  
 
Amb caràcter previ a l’actuació de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, les parts 
s'hauran de requerir per tal de complir amb les obligacions corresponents a cada una i 
notificar aquest requeriment al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i 
control de la execució del conveni; si un cop efectuat el requeriment, la part incomplidora 
no recondueix la seva conducta, o de forma expressa rebutja la notificació per tal 
d’ajustar-se al contingut del conveni, s’obrirà la via Contenciosa davant l’òrgan 
Jurisdiccional competent.  
 
Tot i això, les parts es comprometen a mediar per tal de resoldre de bona fe i de forma 
amistosa qualsevol desacord que pugui existir en el desenvolupament del conveni i que 
sigui susceptible de trobar solució per aquesta via, de manera prèvia a la incoació del 
procés davant la Jurisdicció contenciosa.  
 
DOTZÈ.- Règim sancionador.  
 
El Consell Comarcal del Moianès es reserva el dret de deixar prestar el servei a qualsevol 
Ajuntament que no aboni les quantitats pertinents. En aquest cas, el Consell Comarcal del 
Moianès, haurà de notificar l’incompliment de l’obligació de pagament a l’Ajuntament que 
correspongui; transcorregut un mes d’aquesta primera notificació es durà a terme un 
segon requeriment de pagament amb l’advertiment que si en el termini d’un mes a la 
recepció del segon advertiment, l’Ajuntament no abona les quantitats degudes, el Consell 
Comarcal deixarà de prestar el servei fins que es regularitzi la situació econòmica.  
 
I en prova de conformitat i acceptació del contingut del conveni, totes les parts el ratifiquen 
en el lloc i data assenyalats.  
 
Pel Consell Comarcal del Moianès,  
 
El president del Consell Comarcal RAMON VILAR CAMPRUBÍ  
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El Secretari del Consell Comarcal JAUME MIRÓ HERMS  
 
Per l’Ajuntament / Consorci del Moianès  
 
L’alcalde de Moià DIONÍS GUITERAS RUBIO  
La secretària de l’Ajuntament de Moià AMPARO VILA CORUJO 
 
ANNEX 1 
 
El cost del servei per hora serà de 30 €/hora 
 
Les hores sol·licitades per l’Ajuntament de Moià és de 184 hores anuals per l’any 2020. 
 
L’ampliació d’hores conveniades, s’haurà de demanar prèviament per part de l’entitat 
signatària. 
 
L’acceptació de l’ampliació per part del Consell Comarcal dependrà de la disponibilitat 
dels serveis tècnics contractats. 
 
 

5. Expedient 2253/2020. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Moià i de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA , la Plantilla de 
Personal i les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2021 
 
 

FETS 
 
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 
2021, així com, les seves Bases d'Execució, la Plantilla de Personal comprensiva de tots 
els llocs de treball i el catàleg, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 
169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.  
 
L’interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe que figura a l’expedient.  
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El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent, 
i els pressupostos de les empreses que l’integren els han proposat prèviament els òrgans 
competents, conformement als seus estatuts o al document fundacional.  
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 
171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel 
qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988; i la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data nou de desembre de 
dos mil vint. 
 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta dels membres presents en 
el moment de la votació, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, la 
senyora Montse Ferrer i Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores 
Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup 
Polític Municipal d’Ara Moià; de la senyora Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors 
Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià, 
així com  de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià, i 
l’abstenció de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, 
del Grup Polític Municipal Capgirem Moià 
 

ACORDA 
 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Moià i de la Societat 
Municipal d’Aigües de Moià SA per a l’exercici 2021. El Pressupost de l’Ajuntament, 
resumit per capítols, és el següent: 
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Segon. Aprovar inicialment la plantilla del personal per a l’exercici 2021. 
 
Tercer. Aprovar inicialment les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 
2021. 
 
Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies 
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
Cinquè. Considerar l’aprovació inicial del pressupost general com a definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor 
en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la 

DESPESES AJUNTAMENT

CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL 2.659.364,05 €        38,11%

CAPÍTOL II DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.586.371,31 €        37,06%

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES 64.158,28 €             0,92%

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 230.765,74 €           3,31%

CAPÍTOL V FONS DE CONTINGÈNCIA 50.000,00 €             0,72%

CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS 649.062,65 €           9,30%

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL -  €                        0,00%

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS -  €                        0,00%

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS 738.698,25 €           10,59%

TOTAL 6.978.420,28 €        100%

INGRESSOS AJUNTAMENT

CAPÍTOL I IMPOSTOS DIRECTES 3.907.000,00 €        55,99%

CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES 36.000,00 €             0,52%

CAPÍTOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.256.524,65 €        18,01%

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.673.644,38 €        23,98%

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 105.251,25 €           1,51%

CAPÍTOL VI ALIENACIÓ DE BÉNS REALS -  €                        0,00%

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL -  €                        0,00%

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS -  €                        0,00%

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS -  €                        0,00%

TOTAL 6.978.420,28 €        100%

AJUNTAMENT DE MOIÀ - 2021
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Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Sisè. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
Setè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a la 
formalització dels presents acords. 
 

6. Expedient 2253/2020. Aprovar inicialment el catàleg de llocs de treball per a 
l’exercici 2021 
 

FETS 
 
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 
2021, així com, les seves Bases d'Execució, la Plantilla de Personal comprensiva de tots 
els llocs de treball i el catàleg, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 
169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.  
 
L’interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe que figura a l’expedient.  
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.  
 
Un dels Annexos correspon al Catàleg de llocs de treball. 
  
S’ha annexat a l’expedient l’Acta de la mesa de negociació sindical de data 2 de 
desembre de 2020. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent, 
i els pressupostos de les empreses que l’integren els han proposat prèviament els òrgans 
competents, conformement als seus estatuts o al document fundacional.  
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La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 
171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel 
qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988; i la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de data nou de desembre de 
dos mil vint. 
 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta dels membres presents en 
el moment de la votació, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, la 
senyora Montse Ferrer i Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores 
Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup 
Polític Municipal d’Ara Moià; de la senyora Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors 
Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià, 
així com  de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià, i 
els vots en contra de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i 
Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià 
 

ACORDA 
 
Primer. Aprovar inicialment el catàleg de llocs de treball per a l’exercici 2021. 
 
Segon. Exposar l’expedient al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
Tercer. Considerar l’aprovació inicial del catàleg de llocs de treball com a definitiva si no 
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 
de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 
Quart. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
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Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President per a la 
formalització dels presents acords. 
 
 

7. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 2324/2020. Pagament 0,30% LPGE any 2020 
 

FETS 
 
L’article 3 del Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven les 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, publicada en el 
Butlletí Oficial de l’Estat el dia 22 de gener de 2020, determina els increments que les 
retribucions del personal al servei del sector públic podran experimentar durant l’exercici 
2020.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Article 3.1c del Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven les 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, relatiu a l’àmbit 
d’aplicació.  
 
Article 3.2 del Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven les 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, segons el qual, en 
l’any 2.020, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2.019, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant 
pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.  
 
A més de l’anterior, si el increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants al 
2019 arribés o superés el 2,5 per cent, s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2020, un 
altre 1 per cent d’increment salarial. 
 
A més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de la massa salarial 
per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la 
productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions 
equiparables, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de 
pensions.   
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Article 3.7 del Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven les 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, el qual estableix 
que el disposat en els articles anteriors ha d’entendre’s sense perjudici de les 
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles 
pel contingut del llocs de treball, per la variació del número d’efectius assignats a cada 
programa o per el grau de consecució dels objectius fixats al mateix.  
 
Article 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en 
relació a les competències del ple de la corporació.  
 
Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu 
examen per majoria absoluta, amb l’abstenció dels membres del Grup Polític Municipal 
Capgirem Moià. 
 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta dels membres presents en 
el moment de la votació, amb els vots a favor a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, 
la senyora Montse Ferrer i Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores 
Laia Bonells i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup 
Polític Municipal d’Ara Moià; de la senyora Montserrat Girbau i Passarell, i dels senyors 
Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup Polític Municipal Junts per Moià, 
així com  de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià, i 
l’abstenció de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, 
del Grup Polític Municipal Capgirem Moià 
 

ACORDA 
 

Primer. Fixar el pagament d’un complement relatiu a la revisió dels complements específics 

d’acord a l’Article 3.2 del Real Decret-Llei del Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, 

pel que s’aproven les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, 

corresponent al 0,30 per cent de la massa salarial (5.768,03€) que serà distribuït de la següent 

manera: 

 Plaça núm. 18 Tècnic Mig Àrea Servei a les Persones: 819,91 €  

 Plaça núm. 27 Tresorer: 1.459,17 €  

 Plaça núm. 30 Tècnic RRHH: 854,65 €  

 Plaça núm. 3 Tècnic mig Museu: 1.417,60 €  
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 Plaça núm. 73 Personal polivalent-Cuidador animals: 1.216,71 €  

 Total: 5.768,03 €  

L’estudi retributiu que va fer la Diputació de Barcelona (Estudi estratègic de la plantilla de març de 

2019 adjunt a l’expedient) va deixar palès quins eren els salaris més baixos respecte a la mitjana 

dels salaris d’altres ajuntaments de la mateixa grandària (veure pàgina 72 i 73).  

S’ha fet un càlcul de les places que estaven cobrant més d’un 5% per sota de la mitjana, i s’han 

repartit els 5.768,03€ corresponents al 0,30% del Pressupost de 2020 de forma proporcional.  

La plaça de Personal Polivalent no estava creada en el moment de fer aquest estudi, pel que no hi és 

reflectida, però s’ha incorporat a la revisió de salaris donat que és una plaça que està retribuint-se 

d’acord al Salari mínim professional, molt per sota del salari més baix que hi ha al Catàleg de Llocs 

de Treball vigent a l’Ajuntament de Moià, i de la mitjana de salaris de la resta d’Ajuntaments.  

Segon. L’aprovació d’aquest complement ha estat negociat amb els representants dels treballadors 

el 2 de desembre de 2020, no arribant a cap acord.  

Tercer. Determinar que aquest complement sigui abonat als treballadors afectats amb efectes 1 de 

gener de 2020.  

Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per a la 

formalització del present acord. 

 
8. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 2268/2020. Pagament 0,25% LPGE any 2019 

 
FETS 

 
L’article 3 del Real Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, publicada en el 
Butlletí Oficial de l’Estat el dia 27 de desembre de 2018, determina els increments que les 
retribucions del personal al servei del sector públic podran experimentar durant l’exercici 
2019. 
 

FONAMENTS DE DRET 
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Article 3.1c del Real Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, relatiu a l’àmbit 
d’aplicació.  
 
Article 3.2 del Real Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, segons el qual, en 
l’any 2.019, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior a l’2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2.018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant 
pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. 
 
A més de l’anterior, si el increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants al 
2018 arribés o superés el 2,5 per cent, s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2019, un 
altre 0,25 per cent d’increment salarial. 
A més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,25 per cent de la massa salarial 
per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la 
productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions 
equiparables, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de 
pensions. A les administracions i la resta d'entitats del sector públic definit en aquest 
article en situació de superàvit pressupostari en l'exercici 2018, aquest increment 
addicional podrà arribar al 0,3 per cent. 
 
Article 3.7 del Real Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven les 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, el qual estableix 
que el disposat en els articles anteriors ha d’entendre’s sense perjudici de les 
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles 
pel contingut del llocs de treball, per la variació del número d’efectius assignats a cada 
programa o per el grau de consecució dels objectius fixats al mateix. 
 
Article 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en 
relació a les competències del ple de la corporació.  
 
Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu 
examen per majoria absoluta, amb l’abstenció dels membres del Grup Polític Municipal 
Capgirem Moià. 
 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per majoria absoluta del seu nombre legal de 
membres, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, la senyora Montse 
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Ferrer i Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores Laia Bonells i 
Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític 
Municipal d’Ara Moià; les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat 
Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup 
Polític Municipal Junts per Moià, així com  de la senyora Susana Tàpia i San Pedro del 
Grup Polític Municipal PSC Moià, i els vots en contra de la senyora Basharat Changue i 
Canalejo i del senyor Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià 
 
 

ACORDA 
 

Primer. Fixar el pagament d’un complement com a projecte de millora de la productivitat o 

l’eficiència d’acord a l’Article 3.2 del Real Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que 

s’aproven les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, corresponent 

al 0,25 per cent de la massa salarial (4.685,84€) que, d’acord als termes establert mitjançant 

negociació col•lectiva, serà distribuït de la següent manera:  

 De forma equitativa entre tot el personal de l’Ajuntament en plantilla, en proporció a la 

seva jornada laboral.  

 Al personal que hagi estat treballant de l’1/01/2019 a 31/12/2019 i segueixi en actiu.  

 Al personal que no hagi estat més de dos vegades de baixa o que el total de les seves 

baixes no superi els 60 dies.  

 Al personal que no hagi estat objecte de cap amonestació o sanció per part de 

l’Ajuntament.    

 Al personal que ha desenvolupat les tasques encomanades durant l’exercici 2019 amb 

un grau suficient d’iniciativa i esforç, aconseguint els objectius mínims exigibles a 

l’àrea. 

Segon. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per a la 

formalització del present acord. 

 
 

9. PUNT D'URGÈNCIA: Expedient 2345/2020. Modificació d'Ordenança Fiscal núm 17 
taxa subministrament aigua pel 2021 
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FETS 

 
Atesa la necessitat de modificar per l’any 2021 i successius l’ordenança fiscal número 17 
(taxa subministrament aigua any 2020) a fi d’introduir millores en la regulació de forma 
que s’inclogui una tarifa social pel consum d’aigua, així com l’adequació dels trams 
tarifaris tenim en compte el nombre d’usuaris en la recepció del servei per tal de millorar 
l’equitat en els preus fixats. 
 

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. 
 
Davant de la presentació per urgència d’aquest punt, el Ple decideix acceptar el seu 
examen per unanimitat i assentiment. 
 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat i assentiment del seu nombre 
legal de membres, amb els vots a favor del senyor Dionís Guiteras i Rubio, de la senyora 
Montse Ferrer i Crusellas, del senyor Sebastià Ferrer i Serra, de les senyores Laia Bonells 
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i Oliver, Gemma Bisbal i Otero, i del senyor Gabriel Roselló i Saurí, del Grup Polític 
Municipal d’Ara Moià; de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans i Montserrat 
Girbau i Passarell, i dels senyors Jordi Marsinyac i Homs i Jofre Torras i Soler del Grup 
Polític Municipal Junts per Moià; de la senyora Basharat Changue i Canalejo i del senyor 
Dídac Rimoldi i Camí, del Grup Polític Municipal Capgirem Moià; i de la senyora Susana 
Tàpia i San Pedro del Grup Polític Municipal PSC Moià 
 

ACORDA 
  

 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 17 Taxa 
de subministrament d’aigua pel 2021, amb la redacció que a continuació es recull: 
 

“Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

Tarifa primera. Subministrament d'aigua 

 

1.1 Quota fixa de servei 
 
1.1 .1 Ús domèstic 

 
    Quota fixa domèstic (1) 

  
 Ús domèstic resta habitatges        
 Ús domèstic  amb un sol comptador (per habitatge)   
 Ús domèstic terreny, horts, ctat. de veïns 

 
Comptador DN13      23,5002€/trimestre  
Comptador DN15      23,5002€/trimestre  
Comptador DN20      23,5002€/trimestre  
Comptador DN25      23,5002€/trimestre 
Comptador DN30      23,5002€/trimestre 

    Comptador DN32      23,5002€/trimestre 
Comptador DN40      23,5002€/trimestre 
Comptador DN50      23,5002€/trimestre 
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Quota fixa domèstic tarifa social 

Quota fixa domèstic (1)    75% de la quota fixa domèstica (1) 

Comptador DN15    17,6252€/trimestre  
 
Beneficiaris quota fixa domèstic tarifa social 
 
Són beneficiàries d’aquesta tarifa  les persones titulars de pòlisses o contractes de 
subministrament d’aigua  que s’incloguin en algun dels col·lectius següents: 
 
- Pensionistes  del sistema de la seguretat social no contributiu per jubilació, jubilació 
per invalidesa i invalidesa. 

- Pensionistes del sistema de la seguretat social contributiu i de l’assegurança 
obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) de més de seixanta anys que cobren la 
pensió mínima per jubilació o viduïtat, sempre que els ingressos totals de la unitat 
familiar a què pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya, incrementat en un 30% d’aquest indicador per 
cada membre addicional a partir del segon. 

- Pensionistes del sistema de la seguretat social contributiu que cobren la pensió 
mínima en concepte d’incapacitat permanent, sempre que els ingressos totals de la 
unitat familiar a què pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat per 
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya incrementat en un 30% d’aquest 
indicador per cada membre addicional a partir del segon. 

- Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per a atendre 
determinades situacions de necessitats bàsiques establertes per la Llei 13/2006, del 
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 

- Perceptors de fons procedents dels règims a extingir següents: fons d’assistència 
social (FAS) i Fons de la Llei general de la discapacitat (LGD) aprovada pel Reial 
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

- Famílies amb tos els membres de la unitat familiar en situació d’atur, sempre que 
els ingressos totals de la unitat familiar a què pertanyen no superin en dues vegades 
el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, incrementat en un 
30% d’aquest indicador per cada membre addicional a partir del segon. 
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- Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania. 

- Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de 
vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent,  o a les 
quals hagi estat reconeguda, per mitjà d’un informe dels serveis socials de 
l’Administració competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra 
que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin. 

Per gaudir de la tarifa social s’haurà de tramitar la sol·licitud a la Societat 
Municipal d’Aigües de Moià S.A. mitjançant model normalitzat, havent d’estar tots els 
membres beneficiaris de la unitat familiar empadronats en el mateix habitatge. El 
beneficiari de la tarifa social tindrà l’obligació de comunicar en el termini màxim de 
15 dies qualsevol canvi de circumstàncies que es produeixi que suposi una alteració 
de les condicions per les qual li ha estat atorgada la bonificació. L’incompliment 
d’aquesta obligació, així com la modificació de les condicions que permeten gaudir-
la, comportaran la pèrdua dels dret amb efectes a partir del període impositiu 
següent que sigui posat a cobrament. 
 

Tots els beneficiaris de la tarifa social han d’acreditar que es troben dins un dels 
col·lectius exposats en els apartats anteriors 
 

Quota fixa domèstic (2) 
  
 Ús domèstic torre o habitatge aïllat  
 Ús domèstic, terreny, hort aïllat 

 
Comptador DN13        29,2749€/trimestre  
Comptador DN15        29,2749€/trimestre 
Comptador DN20        29,2749€/trimestre 
Comptador DN25        29,2749€/trimestre 
Comptador DN30                  29,2749€/trimestre 
Comptador DN32                29,2749€/trimestre 

    Comptador DN40        29,2749€/trimestre 
Comptador DN50        29,2749€/trimestre 

 

1.1.2- Ús comercial/Industrial 
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1.1.2.1 Quota fixa comercial (1) 
 
Quota fixa Comercial (1) (Com1)  
 
El Consum d’aigua no forma part del procés de producció    
  
Comptador DN13     29,2749€/trimestre 
Comptador DN15     29,2749€/trimestre 
Comptador DN20     29,2749€/trimestre 
Comptador DN25     29,2749€/trimestre 
Comptador DN30               29,2749€/trimestre 
Comptador DN32             29,2749€/trimestre 
Comptador DN40     29,2749€/trimestre 
Comptador DN50     29,2749€/trimestre 
 
Quota fixa Comercial (2) (Com2) 
   
El Consum d’aigua forma part del procés de producció. 
     
Comptador DN13              29,2749€/trimestre 
Comptador DN15              29,2749€/trimestre 
Comptador DN20              29,2749€/trimestre 
Comptador DN25              29,2749€/trimestre 
Comptador DN30              29,2749€/trimestre 
Comptador DN32             29,2749€/trimestre  
Comptador DN40                        29,2749€/trimestre 
Comptador DN50     29,2749€/trimestre 
 
1.1.2.2- Quota fixa Industrial    
 
Quota fixa INDUSTRIAL (1)      
 
Comptador DN13                      29,2749€/trimestre 
Comptador DN15                      29,2749€/trimestre 
Comptador DN20                      29,2749€/trimestre 

    Comptador DN25                      29,2749€/trimestre 
    Comptador DN30                               29,2749€/trimestre 

Comptador DN32                     29,2749€/trimestre  
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Comptador DN40             29,2749€/trimestre 
Comptador DN50             29,2749€/trimestre  

 
1.1.2.3- Quota fixa Industrial Provisional    

Comptador DN15                         29,2749€/trimestre  
 
1.1.3.- Ús Agropecuari 
           
Quota fixa agropecuari (1)     
  
Comptador DN13                      29,2749€/trimestre 
Comptador DN15                      29,2749€/trimestre 
Comptador DN20            29,2749€/trimestre 
Comptador DN25            29,2749€/trimestre 
Comptador DN30            29,2749€/trimestre 
Comptador DN32                      29,2749€/trimestre 
Comptador DN40            29,2749€/trimestre 
Comptador DN50            29,2749€/trimestre 
 
1.1.4.- Ús Municipal 
 
Quota fixa Municipal              0,0000€ 
 

1.2- Tarifa de subministrament 
 
1.2.1.- Ús Domèstic 
 

Persona 
per BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3  BLOC 4 

habitatge M3/trim M3/TRIM M3/TRIM M3/TRIM 

0-3 Fins a 30 De 31 fins a 60 De 61 fins  a 120 Més de 120 

4 Fins a 40 De 41 fins a 75 De 76 fins  a 135 Més de 135 

5 Fins a 50 De 51 fins a 90 De 91 fins  a 150 Més de 150 

6 Fins a 60 De 61 fins a 105 De 106 fins  a 165 Més de 165 

7 Fins a 70 De 71 fins  a 120 De 121 fins  a 180 Més de 180 

n Fins a (10*n) De > (10*n) fins a (15*n)+15 De > (15*n)+15 fins a( 15*n+75) Més de ( 15*n+75) 
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1er bloc fins a 10m3/mes     0,2865€/m3 
2on bloc de 11m3  a 20m3/mes    0,6061€/m3 
3r bloc de 21m3 a 40m3/mes     1.3048€/m3 
Excés de 40 m3/mes      2.8478€/m3 

 
Per l’ampliació de trams de la present tarifa s’haurà de tramitar la sol·licitud a la 

Societat Municipal d’Aigües de Moià S.A. mitjançant model normalitzat, havent 
d’estar tots els membres beneficiaris de la unitat familiar empadronats en el mateix 
habitatge. 

 
La Societat Municipal d’aigües de Moià S.A. realitzarà anualment comprovació 

que es mantinguin les dades declarades mitjançant consulta del padró municipal  
 
1.2.2 – Ús domèstic tarifa social   
 
Reducció del 50% de la tarifa vigent del 1er i 2on bloc del consum de l’aigua 
 
Persona 

per BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3  BLOC 4 

habitatge M3/trim M3/TRIM M3/TRIM M3/TRIM 

0-3 Fins a 30 De 31 fins a 60 De 61 fins  a 120 Més de 120 

4 Fins a 40 De 41 fins a 75 De 76 fins  a 135 Més de 135 

5 Fins a 50 De 51 fins a 90 De 91 fins  a 150 Més de 150 

6 Fins a 60 De 61 fins a 105 De 106 fins  a 165 Més de 165 

7 Fins a 70 De 71 fins  a 120 De 121 fins  a 180 Més de 180 

n 
Fins a 

(10*n) 
De > (10*n) fins a 

(15*n)+15 De >  (15*n)+15 fins a( 15*n+75) 
Més de ( 

15*n+75) 

 
 

Beneficiaris tarifa social quota subministrament 
 

Són beneficiàries d’aquesta tarifa  les persones titulars de pòlisses o contractes 
de subministrament d’aigua  que s’incloguin en algun dels col·lectius següents: 

 
- Pensionistes  del sistema de la seguretat social no contributiu per jubilació, jubilació 
per invalidesa i invalidesa. 

- Pensionistes del sistema de la seguretat social contributiu i de l’assegurança 
obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) de més de seixanta anys que cobren la 
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pensió mínima per jubilació o viduïtat, sempre que els ingressos totals de la unitat 
familiar a què pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya, incrementat en un 30% d’aquest indicador per 
cada membre addicional a partir del segon. 

- Pensionistes del sistema de la seguretat social contributiu que cobren la pensió 
mínima en concepte d’incapacitat permanent, sempre que els ingressos totals de la 
unitat familiar a què pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat per 
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya incrementat en un 30% d’aquest 
indicador per cada membre addicional a partir del segon. 

- Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per a atendre 
determinades situacions de necessitats bàsiques establertes per la Llei 13/2006, del 
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 

- Perceptors de fons procedents dels règims a extingir següents: fons d’assistència 
social (FAS) i Fons de la Llei general de la discapacitat (LGD) aprovada pel Reial 
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

- Famílies amb tos els membres de la unitat familiar en situació d’atur, sempre que 
els ingressos totals de la unitat familiar a què pertanyen no superin en dues vegades 
el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, incrementat en un 
30% d’aquest indicador per cada membre addicional a partir del segon. 

- Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda garantida de 
ciutadania. 

- Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de 
vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent,  o a les 
quals hagi estat reconeguda, per mitjà d’un informe dels serveis socials de 
l’Administració competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra 
que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin. 

Per gaudir de la tarifa social s’haurà de tramitar la sol·licitud a la Societat 
Municipal d’Aigües de Moià S.A. mitjançant model normalitzat, havent d’estar tots els 
membres beneficiaris de la unitat familiar empadronats en el mateix habitatge. El 
beneficiari de la tarifa social tindrà l’obligació de comunicar en el termini màxim de 
15 dies qualsevol canvi de circumstàncies que es produeixi que suposi una alteració 
de les condicions per les qual li ha estat atorgada la bonificació. L’incompliment 
d’aquesta obligació, així com la modificació de les condicions que permeten gaudir-
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la, comportaran la pèrdua dels dret amb efectes a partir del període impositiu 
següent que sigui posat a cobrament. 
 

Tots els beneficiaris de la tarifa social han d’acreditar que es troben dins un dels 
col·lectius exposats en els apartats anteriors 
 
1.2.3 Ús comercial 1 (COM 1) i comercial 2  (COM 2) 

 
Ús  comercial (1) (COM 1) 

 
1er bloc comercial 1  fins a 30m3/trimestre   0,2865€/m3 
2on bloc comercial 2 de 31m3  a 60m3/trimestre  0,6061€/m3 
3r bloc  comercial 3  Excés de 60m3    0,6944€/m3 

 
Ús comercial (2) (COM 2) 

 
1er bloc comercial 1 fins a 30m3/trimestre   0,2865€/m3 
2on bloc comercial 2 de 31m3  a 60m3/trimestre  0,6061€/m3 
3r bloc comercial 3 excés de 60m3    0,6944€/m3 

 
1.2.4.- Ús Industrial 

 
1er bloc Industrial (1) fins a 600m3/trimestre                 0,8043€/m3 
2on bloc Industrial (2) excés de 600m3/trimestre          0,8043€/m3 

 
1.2.5.- Ús Agropecuari 

 
1er bloc agropecuari 1 fins a 30m3/trimestre   0,2865€/m3 
2on bloc agropecuari 2 de 31m3 a 60m3/trimestre   0,6061€/m3 
3r bloc agropecuari 3 excés de 60m3    0,6805€/m3 

 
1.2.6.- Fuita 

 
Fuites         0,3733€/m3 

 
1.2.7.- Ús Municipal 
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Consum Municipal       0,0000€/m3  
  

Tarifa segona. Connexions i d’altres  

 
Drets de connexió                                330,00 € 

  

“ 

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. 

10. Activitat de control 
 

Es dóna compte al Ple de la Corporació:  
 

A) De les Juntes de Govern Local de 11 i 25 de novembre de dos mil vint 
 

B) Dels Decrets d'Alcaldia des del Decret 895/2020 de data 13 de novembre de 2020, 
al Decret 1036/2020 de data 10 de desembre de 2020 

 
11. Precs i preguntes 

 
Les intervencions que s’han produït en l’ apartat de Precs i Preguntes han quedat 
enregistrades en el vídeo de la sessió certificat per la Secretaria. 
 
El document es troba custodiat al servidor, a disposició dels regidors i regidores, així com 
de qualsevol altre interessat. Es publica a la web municipal per al coneixement general i 
forma part integrant d’aquesta Acta, a tots els efectes legals. 
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A les 22.32 hores l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc 
aquesta Acta. 
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