
PROVISIÓ D'ALCALDIA

Des de la  creació de la Comarca del Moianès s’ha considerat  que, a l’igual que 
la resta de comarques de Catalunya, la capital de comarca ha de disposar d’una 
oficina  policial  en  servei  per  tal  de  garantir  la  capacitat  de  resposta  i  de 
proximitat a la ciutadania per part dels Mossos d’Esquadra.

Amb l’objectiu de cooperar i col·laborar amb el Departament d’Interior per poder 
disposar  d’una  oficina  d’atenció  al  ciutadà,  aquest  Ajuntament  cedirà  l’ús 
compartit  de les  dependències  de la  Policia  Local  amb accés directe  des del 
carrer de les Joies, per a la ubicació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Policia 
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Per tot l’exposat 

DISPOSO

PRIMER.- Que per Secretaria s'emeti informe en relació amb el procediment i la 
Legislació aplicable per realitzar una cessió gratuïta del bé immoble en el qual 
s’ha d’ubicar l’oficina policial anteriorment descrita.

SEGON.- Que  se  sol·liciti  certificat  del  Registre  de  la  Propietat,  en  el  qual 
s'acrediti que els bé es troben degudament inscrit en concepte de patrimonial de 
l'Entitat Local.

TERCER.-  Que  s'emeti  certificació  del  Secretari  de  la  Corporació  sobre  la 
inscripció del bé immoble en l'Inventari de Béns de l'Ajuntament.

QUART.- Que s'emeti informe de valoració dels Serveis Tècnics en relació amb el 
ben immoble que es pretén cedir.

CINQUÈ.- Que s'emeti informe d'Intervenció en relació amb els fons, establint 
que no existeix deute pendent de liquidació amb càrrec al Pressupost municipal, 
sobre  el  muntant  dels  recursos  ordinaris  del  Pressupost  de  l'Entitat,  i  el 
percentatge que suposa el valor del bé en relació amb el total de l'import del 
Pressupost en vigor.

Dionís Guiteras i Rubio
L’Alcalde

Moià, 17 de noviembre de 2016
Ref. amt
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